
INBJUDAN TILL DOMARUTBILDNING 2023

FREESTYLE & HEELWORK TO MUSIC
I april 2023 startar nästa domarutbildning för dig som vill bli av Svenska
Hundfreestyleklubben auktoriserad domare i freestyle och heelwork to music. Den här
inbjudan innehåller allt du behöver veta inför din ansökan och utbildning. Läs igenom allt
noggrant och återkom om du har några funderingar. Börja med uppgifterna och skicka in
din ansökan i god tid före utbildningsstart.

Utbildningsdagarna sker hos ForshagaAkademin i Värmland med Pernilla Pöykiöniemi som
domarlärare. Detta sker följande datum:

Fredag 14/4 kl. 15:00-19:00
Lördag 15/4 kl. 09:00-17:00
Söndag 16/4 kl. 09:00-16:00

Sista ansökningsdag (då samtliga kriterier ska vara uppfyllda och ansökan inskickad): 14/3

Formella krav och personliga egenskaper

Ålder om lägst 18 år.

Startat i freestyle och/eller HtM minimum klass 2.

Godkänd tävlingsledarutbildning.

Referens med synpunkter om lämplighet från klubbstyrelse eller motsvarande.

Medlemskap inom SKK-organisationen.

Förmåga att arbeta under tidsbegränsning och fatta beslut i pressade situationer.

God iakttagelse- och koncentrationsförmåga.

Stor integritet.



Ansökningsförfarande
En skriftlig ansökan där formella krav och önskade personliga egenskaper framgår, vilket skickas efter

Godkänt förberedande teoretiskt prov innehållande regler inom sporten och SKK
Maila pernilla.poykioniemi@forshagaakademin.se för att få tillgång till provet.

Teoretiskt prov ska vara godkänt innan ansökan skickas in.
Teoretiskt prov får vid underkännande göras om max 2 ggr.
SHFK’s domarutbildningsgrupp granskar och godkänner/ger avslag på ansökan.

Betalning av utbildningen ska vara ansvarig utbildare tillhanda i samband med ansökans
godkännande. Deltagare står själv för samtliga utbildningskostnader men det är vanligt att
den lokala klubben, distriktet eller annan står för bidrag, vilket i aktuella fall söks av
deltagaren själv.

Kostnad
Hela utbildningen kostar 3000,- och då ingår kursmaterial, fika och luncher. Resa och
eventuellt boende till utbildningen och tävlingar för elev- och aspiranttjänstgöring bekostas
av deltagaren själv. Bidrag kan sökas av deltagaren själv från exempelvis hemmaklubb eller
länsklubb. Utbildningskostnaden betalas in först när ansökan är godkänd, men innan
utbildningsdagarna i Forshaga.

Förberedelser
När ansökan är godkänd får du ett antal förberedande uppgifter att jobba med hemma.
Självständigt genomförande av förberedande webbvideos samt instudering av gällande
reglelverk ska göras innan kurshelgen.

Kontaktuppgifter till ansvarig utbildare, för frågor och ansökan:

Pernilla Pöykiöniemi
ForshagaAkademin - forshagaakademin.se
Hundsportgymnasiet
Klarafors Event - klarafors.se
Tel: 010-15 16 269
Adress: Industrileden 5B, S-66732 FORSHAGA, SWEDEN
E-post: pernilla.poykioniemi@forshagaakademin.se

http://www.forshagaakademin.se/
https://www.klarafors.se/

