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UTBILDNINGSBEVIS LC 
LICENSGIVARE 
 

 

 Ny utbildning  Återauktorisering 

 

Bevis om genomgången utbildning/återautorisering till licensgivare 

Dokumentet skall medföras vid utbildningen av funktionärsaspiranten. 
 

 

Godkänt av LCK:               ansökan om sökt utbildning  

 Tillstyrks   Avslås 

LCK Ansvarigs 
Underskrift/Namnförtydligande 

Datum 

 

 

 

FUNKTIONÄRSASPIRANT 

Namn:       

Adress:       

Postadress:       

Telefon  Bostad:       

 Mobil:       

E-post:       

Underskrift:  

Tidigare genomförd 
utbildning 

 Starter  

 Pilot steg 1 

 Sekreterare 

 Pilot steg 2 

 Licensgivare 

 Grundkurs 
 

UTBILDNINGSINFORMATION OCH KRAV 

Innan aspirant kommer till utbildningstillfället ska denne ha uppdaterat sig på 

gällande regler och anvisningar. 
 

• Banan vid utbildning av licensgivare skall vara minst 500 m, där 

licensgivaraspiranten skall delta i banläggningen.  
• Aspiranttjänstgöring skall ske på ”stor träning” (eller möjligen på ett prov) med 

minst 20 lopp per träning (prov). Utbildaren skall vara en domare. 
• Licensgivaraspiranten skall genomföra 3 aspiranttjänstgöringar, där minst 7 av 

Vinthundklubbens raser ska ha deltagit någon gång.  
• Licensgivaraspiranten skall ”stå med” en erfaren pilot på del av ett prov alt. 

”stor träning” för att få förståelse för den funktionen. 

• Licensgivaren/aspiranten skall fokusera på följande beteende hos licenshunden:  

o Hunden måste, under hela loppet, springa utan någon som helst antydan 
till aggressivt beteende mot sin partner i loppet och hela tiden fokusera 

på trasan. Vid målgång när hundarna skall ta trasan kan man tolerera 
gruff/morr så länge fokus fortfarande är på̊ trasan.  

o Hundar som släpper fokus på trasan och fokuserar på sin partner skall 

underkännas. 
o Licensloppen måste genomföras med minst 2-3 passeringar dvs 

hundarna måste komma i närkontakt under loppet.  
o Licenshunden måste genomföra hela loppet dvs minst 500 m.  

o Hundar som följer sin partner och inte följer trasan skall underkännas.  
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FUNKTIONÄRSASPIRANT 

Namn:       Underskrift: 

BEVISUTFÄRDARE/UTBILDARE 

Tjänstgöringen / träningen är genomförd i enlighet med anvisningar för berörd utbildning. 

Datum och plats:       

Deltagande raser:        

Utbildarens underskrift: 

 

 

Namnförtydligande:  

Kommentarer:  

 

BEVISUTFÄRDARE/UTBILDARE 

Tjänstgöringen / träningen är genomförd i enlighet med anvisningar för berörd utbildning. 

Datum och plats:       

Deltagande raser:       

Utbildarens underskrift: 

 

      

Namnförtydligande:  

Kommentarer:  

 

BEVISUTFÄRDARE/UTBILDARE 

Tjänstgöringen / träningen är genomförd i enlighet med anvisningar för berörd utbildning. 

Datum och plats:       

Deltagande raser:       

Utbildarens underskrift: 

 

      

Namnförtydligande:  

Kommentarer:  

 

BEVISUTFÄRDARE/PILOT 

Aspiranten har vid prov/stor träning stått tillsammans och diskuterat med piloten. 

Datum och plats:       

Pilotens underskrift: 

 

      

Namnförtydligande:  

Kommentarer:  

 

 

Totalt antal raser under de tre utbildningstillfällena:        

 

Originalet skickas till PKLC:s registrator av utbildaren. Kopia på detta dokument tillställs den utbildade. 

Infört i databasen datum:          av:        

Underskrift: 

 


