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Utbildning till Diplomerad WT-domare Retriever  
 

Antagning till utbildning  
De som antas till utbildningen ska uppfylla nedanstående krav;  

• Giltigt medlemskap i SSRK.  

• Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.  

• Ha stor erfarenhet av jakt med retriever, företrädesvis som apportör under den jaktform som 

främst hänsyftas i WT-reglementet (klappjakt/drivna fåglar, walk-up).  

• Ha erfarenhet från A-prov, antingen som provledare/funktionär eller som tävlande.  

• Ha fungerat som arrangör/provledare/domare av WT (retriever) vid som minst tre (3) tillfällen 

under de senaste tre (3) åren.  

• Startat egentränad hund i elitklass på A-prov och elitklass på WT, alternativt i elitklass på B-prov 

och elitklass på WT. Kandidaten måste ha startat hund på A-prov eller B-prov eller WT under de 

senaste fem åren. 

• Ha god kynologisk erfarenhet, kunskap om och intresse för samtliga retrieverraser.  

• Ha lämplig pedagogisk fallenhet för att föra en bra dialog med hundägare;  

o Integritet, ödmjukhet och social kompetens.  

o Förmåga att uttrycka sig väl.  

o Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.  

o Förmåga att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.  

Rekrytering  
Blivande WT-domare rekryteras bland medlemmar inom SSRK. Förslag på kandidater till 

domarutbildning sker genom att personen själv lämnar intresseanmälan eller genom 

rekommendation av andra, t ex. avdelningar, rasklubbar, enskilda domare eller erfarna funktionärer 

inom SSRK. RJK (Retrieverjaktkommittén) kontaktar föreslagna och intresserade personer som 

ombeds inkomma med skriftlig ansökan enligt fastställt formulär samt kontaktuppgifter till minst två 

referenser. Efter godkännande från RJK och UK (Utbildningskommittén) kallas kandidaterna till 

utbildning. 

Domaretiska regler 

Notera att de som blir antagna till utbildningen till Diplomerade WT-domare från det att de påbörjar 

sin utbildning förbinder sig att följa ”Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare 

inom SKK-organisationen”. 

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf


Utbildningsplan Diplomerad WT-domare Retriever  Sida 3  
 

Utbildning 

Teoretisk genomgång 

 

Utbildningen sker under två hela dagar. Ansvarig lärare för utbildningen är en officiell 

jaktprovsdomare som också är certifierad WT-domare för Retriever. Under utbildningen sker en 

teoretisk genomgång av Riktlinjer och Anvisningar för WT Retriever, jaktetik, framförande av kritik, 

genomgång av lämpliga upplägg samt praktisk bedömning av ett antal testekipage i samtliga klasser.  

 

Material (powerpoint-presentation) fastställt av SSRK HS ska användas under utbildningen. Innan 

utbildningen avslutas ska kandidaten få muntlig feedback från läraren vad gäller kompetens och 

lämplighet som domare.  

Aspirantbedömning 

Kandidaten ska sedan vid två tillfällen fungera som aspirant på WT tillsammans med en officiell 

jaktprovsdomare som också är certifierad WT-domare för Retriever.  Som aspirant ska kandidaten 

självständigt godkänna upplägget samt agera som domare på stationen. Bedömningen ska helst avse 

samtliga klasser, och en av aspirantbedömningarna måste avse elitklass. Bedömningen ska omfatta 

minst 25 ekipage. Två godkända aspirantbedömningar krävs. Om en kandidat underkänns på ett 

tillfälle måste ytterligare tillfällen genomföras. Den certifierade WT-domaren ska fylla i ett fastställt 

formulär med omdöme och diskutera detta med aspiranten. Formuläret ska sedan skickas till SSRKs 

UK för genomgång. 

Diplomering  
Efter godkänd teoretisk utbildning och två godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i RJK 

och UK, föreslås vederbörande till SSRKs huvudstyrelse att godkännas som Diplomerad WT-domare 

Retriever. 
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Ansökan Utbildning till WT-domare  
 
Kontaktuppgifter  
 
Namn: ________________________________________________________________________ 
 
Adress: ________________________________________________________________________  
 
Postadress: ____________________________________ Mobilnr: ________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________  
 
• Medlemsnr i SSRK (Giltigt medlemskap i SSRK krävs): _________________________________  
 
• Beskriv din målsättning att fungera som domare vid WT för SSRK och dess rasklubbar:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
• Beskriv dina hundars meriter (på B-prov och WT) samt ange datum (årtal) när du senast 
startade på A-, B-prov eller WT: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
• Beskriv dina erfarenheter från A-prov, t ex som provledare/funktionär eller som tävlande. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
• Beskriv dina erfarenheter som arrangör/provledare/domare av WT (retriever). För att antas 
ska du ha fungerat som arrangör/provledare/domare av WT (retriever) vid som minst tre (3) 
tillfällen under de tre (3) senaste åren: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
• Beskriv din kynologiska erfarenhet och din kunskap om och intresse för retrieverraserna: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
• Beskriv din erfarenhet av jakt med retriever, företrädesvis som apportör under den jaktform 
som främst hänsyftas i WT-reglementet (klappjakt/drivna fåglar, walk-up)? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
 
_________________________ ____________________________________________ 
Ort och datum   Underskrift sökande  
 
Skicka ansökan till din rasklubb/SSRK-avdelning som efter godkännande och kontroll av 
medlemskap skickar vidare till SSRKs kansli: info@ssrk.se. 
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Underlag för godkännande som Diplomerad WT-domare Retriever 
Namn aspirant Mobilnummer 

Adress E-post-adress 

 
Datum Lämplig bakgrund 

          Uppfyller ställda krav 
Ansvarig RJK sign Namnförtydligande 

Datum Lämplig bakgrund 
          Uppfyller ställda krav 

Ansvarig UK sign Namnförtydligande 

 
Referenskontroll 
 
Referens 1: _____________________________________ ___________________________________ 
  Namn   Kontaktuppgift 

 
Genomförd av: __________________________________ ___________________________________ 
  Namn   Kontaktuppgift 

 
Referens 2: _____________________________________ ___________________________________ 
  Namn   Kontaktuppgift 

 
Genomförd av: __________________________________ ___________________________________ 
  Namn   Kontaktuppgift 

 

Genomförd teoretisk utbildning  

Datum 

Ansvarig domare sign Namnförtydligande Godkänd för vidare 

utbildning: Ja/Nej? 

 

Datum Aspirantbedömning Ansvarig domare sign Namnförtydligande Godkänd: Ja/Nej? 

Datum Aspirantbedömning Ansvarig domare sign Namnförtydligande Godkänd: Ja/Nej? 

Datum Aspirantbedömning Ansvarig domare sign Namnförtydligande Godkänd: Ja/Nej? 

 
 

Beslut taget av SSRKs huvudstyrelse att godkänna _______________________________________ 

som Diplomerad WT-domare Retriever.    Namn 

 

_______________________________ ______________________________________________ 
Ort och datum   Underskrift HS 
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Omdöme aspiranttjänstgöring WT - Diplomerad WT-domare 
Datum och plats Arrangerande avd/klubb 

Namn aspirant Mobilnummer 

Namn ansvarig domare Mobilnummer 

 

Omdöme/Värderad nivå 
Behöver 

förbättras 

Acceptabel Mycket bra Utmärkt 

Pedagogisk fallenhet för att föra en bra 

dialog med hundägare 

    

Integritet, ödmjukhet och social kompetens     

Förmåga att uttrycka sig väl 
 

    

Förmåga att fatta snabba beslut i pressade 

situationer 

    

Förmåga att stå vid sina beslut och kunna 

motivera dem på tydligt vis 

    

Förmåga att korrekt tolka Riktlinjer och 

Anvisningar 

    

Förmåga att sätta korrekta poäng      

Förmåga att arrangera realistiska jaktliga 

upplägg 

    

 

Ansvarig domares omdöme om aspiranten: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________ ______________________________________________ 

Underskrift ansvarig domare Underskrift elev 



Utbildningsplan Diplomerad WT-domare Retriever  Sida 7  
 

Poängblad för bedömning vid aspiranttjänstgöring Diplomerad WT-domare 
Datum 

 

Arrangerande avd/klubb 

Namn aspirant 

 

Mobilnummer 

Namn ansvarig domare 

 

Mobilnummer 

Klass Startnr Poäng elev Poäng domare Kommentar elev 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  


