
 

 

Inbjudan	till	avdelningar/rasklubbar	att	anmäla	personer	för	

Utbildning	Certifierad	Tävlingsledare	Mocktrial	
Retriever	
Fr o m 1 januari 2023 får SSRK arrangera officiella Workingtest och Mocktrials. För alla stambokförda 
verksamheter krävs kvalitetssäkrade funktionärer och SSRK bjuder därför nu in till utbildning av 
certifierade tävlingsledare för officiella Mocktrials. 

Tävlingsledarens ansvar 
Tävlingsledaren på MT ansvarar bland annat för att göra tävlingsupplägg och styra skeendet under 
tävlingen samt att ha kontakt med domare, funktionärer, markägare och jakträttsinnehavare. 

Krav för att bli Certifierad tävlingsledare Mocktrial: 
• Giltigt medlemskap i SSRK.  

• Ha en tydlig målsättning att fungera som tävlingsledare vid MT. 

• Gott jaktetiskt omdöme och erfarenhet av småviltsjakt med retriever som skytt och/eller 
hundförare. 

• Under de senaste fem åren ha startat egentränad hund på A-prov (Ökl /Ekl) i något nordiskt 
land, alternativt varit provledare/kommissarie på A-prov.  

Personliga egenskaper  
Social kompetens, integritet och ödmjukhet. Förmåga att uttrycka sig väl och fatta snabba beslut.  

Utbildningens upplägg 
Max 20 deltagare. Vid många anmälningar försöker vi fördela deltagarna så att så många avdelningar 
som möjligt får nya funktionärer. 

Utbildningen inleds med ett digitalt teoripass tisdag 2 maj kl 18 (webinar) där vi går igenom Regler 
och Anvisningar, jaktetik, diskuterar olika upplägg och delar med oss av erfarenheter. 

Den praktiska övningen blir en heldag söndag 14 maj kl 09.00 – ca 17 på Lilla Träskaten, nära Ärla. 

Lärare: Benke Odenmark och Mats Närling. 

Boende: Lilla Träskaten kan inkvartera upp till 12 personer för de med riktigt långa körsträckor. 
Kontakta Peter Raneryd, peter@retrievertraining.eu, i god tid vid behov av övernattning. 

Kostnad: 500 kr, inkl lunch, exklusive eventuell övernattning. Avdelning/rasklubb står för deltagares 
kostnad. 

Ansökan: Snarast, dock senast 1 april, via länk  (Anmäl klicka här). Mottagare är Arbetsgruppen för 
WT Retriever. 

Frågor? 
Har ni frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Arbetsgruppen för WT 
Retriever, via mail hans@actualis.se, eller telefon: Hans Westblad 0705263105 eller Anna-Lena 
Wendt 0709606315. 


