
Utbildning av nya tränare

Sällskapen ansvarar för att ge sina medlemmar de kunskaper som krävs för att 
kunna medges tränarlicens. Detta anges i regelverkets paragraf D2;

D2. Att registreras som tränare
Ansökan för att registreras som tränare görs på angiven blankett som återfinns på SHCFs hemsida. Ansökan 
skickas till det sällskap som sökanden tillhör. Sällskapen ansvarar därefter för utbildning samt godkännande av 
nya tränare enligt föreskrifter från SHCF.
För att registrering som tränare ska kunna medges ska sökanden ha för året gällande medlemskap i till SHCF 
anslutet sällskap samt SKK, samt äga god kännedom om och acceptera de regler,
anvisningar och föreskrifter som gäller för hundkapplöpningssporten. Sällskapen rapporterar nya tränare till 
SHCF som inför dessa i sitt register. Därefter kan de hundar som tränaren registreras för medges deltagande i 
tävling.
SHCF kan neka registrering av tränare som åsidosätter djurskyddet eller god hundhållning, bryter mot stadgar 
eller regelverk, sätter hundkapplöpningssportens anseende i fara eller i övrigt uppträder på ett synnerligen 
osportsligt eller oetiskt sätt.

Sällskapens styrelse är ytterst ansvariga för godkännanden av nya tränare. 
Styrelsen kan delegera ansvaret till någon utanför styrelsen. Den person som är 
ansvarig och ska godkänna nya tränare ska meddelas till SHCF. 

När en tränare godkänts ifylls blanketten “Ansökan om tillstånd att verka som 
tränare”. Denna innehåller både de uppgifter som behövs till registret samt 
uppgifter om vem som godkänt utbildningen. Blanketten skickas till 
regSHCF@gmail.com. Därefter förs tränaren och dennes hundar in i 
Tävlingslistan och kan starta i tävling.  

Vid utbildningen av nya tränare ska sällskapet tillse att sökande ges kunskap om 
nedanstående punkter. I de punkter där målet uttrycks som “få kännedom om” 
är tanken att innehållet diskuteras och att sökande har just kännedom om målet, 
alltså kraven är där lägre än i de mål där man ska ha kunskap om innehållet. 

Sällskapet avgör, i samförstånd med sökande, hur målen bäst nås. Man kan 
arrangera utbildningen som en studiecirkel, man kan få kunskaperna genom ett 
mentorskap eller pröva allt (utom målen i fet stil) via ett skriftligt prov. De mål 
som är i fet stil måste nås genom praktik, de kan alltså inte visas genom 
skriftliga uppgifter. 
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Mål för tränarutbildningen

Efter genomgången utbildning skall sökande ha; 

- kunskap om vilka åldersgränser som gäller för hund vid träning och tävling.

- kunskap om vad som krävs för att en hund ska få tävla såsom registrering,licens mm

- kunskap om vad som krävs för att jag som tränare ska få tävla med min hund
(Medlemskap, kostnader, när ska det betalas)

- ha kunskap om tränarens ansvar vid omplacering av hund och regler för avlivning

- ha kunskap om regler för vaccination

- ha kunskap om hur man anmäler till tävling och hur man tolkar en tävlingsinbjudan 

- ha kunskap om vilka regler som gäller vid avanmälan och strykning

- ha kunskap om regler för inställelsetid, vistelse i samt när man kan lämna depåområdet

- ha deltagit vid veterinärbesiktning och invägning av hund vid tävling

- ha kunskap om hur defilering sker samt egen klädsel för att tävla hund

- kunna sätta på hundens tävlingsutrustning korrekt

- ha deltagit vid uppsamling före lopp

- att provat att sätta in hund i boxen vid träning 

- ha kunskap om vilka regler som gäller vid insättning av hund i box vid tävling

- ha deltagit vid infångandet av hund efter loppet

- ha kunskap om vad som gäller för diskvalifikation vid oren löpning och vilka 
konsekvenser en diskning får

- ha kunskap om hur man hittar regler kring doping, dispenser och karenstider

- fått kännedom om hur en hunds klass bestäms

- kunskap om de föreskrifter och lagar som reglerar vår sport och hundhållning.
 Djurskyddslagen och aktuella föreskrifter
 SKK:s olika bestämmelser
 SHCF:s Regelverket och supplement samt Stadga

Dessutom ska sökande, via sin mentor, ha; 

- diskuterat lämpliga sätt att inskola en hund på banan

- ha diskuterat lämpliga rutiner för utfodring och vatten före och efter träning

- ha diskuterat vikten av vila och ha kunskap om reglerna om tillräcklig vila mellan 
träning och tävling 

- ha diskutera några sätt att förebygga och upptäcka skador och fått kännedom om 
“Coursing thirst”

- ha kännedom om sällskapens och SHCF:s roller i sporten

- ha kännedom om sportens etiska regler


