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Övergångsbestämmelser för MT 2007-01-14 
 
Följande funktionärer måste vara uppdaterade och ha genomgått godkänd utbildning, för att 
de ska få agera som figurant B, A och testledare för MT 2007.  
Beskrivare som ska utbilda figuranter och testledare M1 - M5a, samt instruktörer i M1 och 
M3 enligt utbildningsplanen. 
 
Funktion  Utbildning 
 
Figurant B   Utbildning i Banbygge MT 2007-01-01. 
   
Figurant A  Utbildning  M2 komplettering. Figurantarbete i moment 1, ”Ny 

person kommer till gruppen.” 
 
Figurant A med  Utbildning M2 komplettering.  
Social gubbe  Utbildning Social gubbe enligt utbildningsplanen M4. 
   
 
Testledare MH Nuvarande utbildning  samt komplettering om man vill agera  

figurant på MT. 
 
Testledare MT Ha agerat testledare på MH enligt utbildningsplanen. 

Vara uppdaterad och gått kompletterande utbildning enligt figurant 
B, A samt social gubbe. 

 
Samtliga funktionärer ska vara godkända av respektive distrikt/rasklubb som också 
auktoriserar och utfärdar bevis för alla funktionärer t o m M5 b. 
 
Beskrivare som ska Uppdaterade och gått kompletterande utbildning på banbygge MT  
Utbilda M1 – M5a  2007 samt figurants agerande på alla nya moment.  
  SBK, C-KHM, auktoriserar beskrivare och utfärdar bevis. 
 
Beskrivare som ej är uppdaterade och ej har genomgått utbildning enligt ovan får 
fortsätta som beskrivare på MH men är ej behöriga att utbilda några funktionärer. 
Figuranter och Testledare som ej är uppdaterade och ej har genomgått utbildning enligt 
ovan får fortsätta att agera på MH som tidigare. De är dock avauktoriserade för att 
agera på MT tills utbildning är genomförd enligt ovan. Nya bevis för auktorisation 
utfärdas av respektive distrikt eller rasklubb. 
 
Listor på testledare och beskrivare som genomgått utbildning enligt ovan ska skickas in till 
SBK´s kansli inom 1 vecka efter avslutad utbildning. 
 
För nyutbildning av funktionärer till MH och MT, se utbildningsplanen på SBKs hemsida i 
RUS-pärmen. 
 



Mentaldomare som är uppdaterade och utbildade för MT 2007 finns att beställa från SBK´s 
kansli som också besvarar frågor om MT 2007 samt funktionärsutbildningar till MH och MT. 


