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Utbildningsplan för domare inom Svenska Spaniel och
Retrieverklubben (SSRK)
Inledning
Utbildningsplanen för domare inom SSRK är indelad i:
Del A: Utbildningsplan för jaktprovsdomare inom SSRK inkluderad utbildning till jaktprovsdomare inom
retriever, tolling och spaniel.
Del B: Utbildningsplan för viltspårdomare inom SSRK. Inkluderas senare.

Terminologi
Sökande; medlem som skickat ansökan för domarutbildning till någon kategori.
Mentor; auktoriserad/certifierad domare som guidar eleven genom domarutbildningen.
Domarelev; efter beslut i SSRK HS om att sökanden har antagits till vald domarutbildning.
Elevdomare; auktoriserad/certifierad domare som tjänstgör på prov med elev.
Preparand; godkänd domarelev. Efter genomförd och godkänd preparandkurs är man klar för
aspiranttjänster.
Domaraspirant; efter beslut i DUK kan domareleven påbörja aspiranttjänstgöringar.
Aspirantdomare; auktoriserad/certifierad domare som tjänstgör på prov med aspirant.
Examinator; av DUK och berörd jaktkommitté tillsatt person att genomföra preparandkurs.
Skuggdomare; används som begrepp inom spaniel och är en person som går med som en ”skugga” till
en auktoriserad A-domare. Det vill säga att denna skuggdomare går tillsammans med den
auktoriserade A-domaren på provet men dömer inte självständigt.

Ansökan, introduktion och remissförfarande
Medlem i SSRK kan ansöka om att få påbörja domarutbildning. Ansökan ska alltid ske på särskild
blankett, för respektive provform och kategori, och skickas till SSRKs kansli. All information om ansökan
finns på SSRKs hemsida.
Ansökningarna handläggs av retrieverjaktkommittén (RJK) för retriever, tollingjaktkommittén (TJK) för
tolling, spanieljaktkommittén (SJK) för spaniel eller viltspårkommittén för viltspår (VSK).
Uppfyller den sökande de formella kraven kallar RJK/TJK/SJK/VSK till en inledande introduktion, där
representant från berörd kommitté och från domarutbildningskommittén (DUK) deltar.
Introduktionen kan se olika ut beroende på provform och kategori. Det kan vara en fysisk
sammankomst/träff/intervju eller en digital intervju.
Intervjun ska genomföras av minst två personer, varav minst en ska vara medlem i berörd kommitté.
Domarutbildningsansvarig alternativt en representant från DUK ska alltid erbjudas att vara med vid
intervjun eller den fysiska sammankomsten.
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Om praktiska förutsättningar finns att samordna den fysiska introduktionsträffen för retriever, tolling och
spaniel så ska det eftersträvas att de rasgemensamma delarna i träffen samordnas och att de specifika
delarna genomförs var för sig. Den fysiska introduktionsträffens längd är normalt 1 dag.
För auktoriserade jaktprovsdomare som ansöker till en annan kategori ska en kompletterande
introduktion genomföras. Något remissförfarande krävs inte efter genomförd introduktion.
Vid godkänd introduktion (digital intervju eller fysisk träff/intervju) genomförs ett remissförfarande av
sökande till SSRKs avdelningar och berörda rasklubbar. Remissvar ska vara åter till berörd kommitté
senast 21 dagar efter utskicksdatum.
I de fall berörd kommitté föreslår SSRK huvudstyrelse (HS) att besluta om elevtjänstgöring övertas den
administrativa hanteringen av DUK, som i samråd med eleven och berörd kommitté, utser någon av de
godkända mentorerna och upprättar en individuell utbildningsplan.

Ekonomi
Till introduktionen kan resekostnaden för billigaste resesätt återfås efter ansökan till SSRK HS/DUK och detta
gäller speciellt sökande som har lång resväg. Under elevtjänstgöringar, preparandkurs och
aspiranttjänstgöringar lämnar SSRK HS/DUK på begäran ersättning för resa med billigaste färdmedel.
De domaraspiranter som är under utbildning då en domarkonferens äger rum betalar SSRK HS/DUK för
detta.
Kost och logi ersätts normalt av arrangören. Största möjliga kostnadseffektivitet ska eftersträvas när det
gäller val av tjänstgöringsplats.
Ekonomisk ersättning under domarutbildning gäller endast för domarutbildningar som leder till en
domarauktorisation.
Vid eventuell domarutbildning utanför Sveriges gränser ska godkännande från DUK inhämtas innan resa.

Bevarande av auktorisation/diplomering som domare
För att bevara auktorisation/diplomering som domare, krävs att domaren under de tre senaste åren
antingen fört egentränad hund eller dömt på aktuell provform. Då denna merit saknas och där saklig
grund inte föreligger, justeras kategori till lägre eller vilande tills gällande krav uppfyllts.
Auktorisation/diplomering kan återfås efter individuell prövning enligt nedan. Se även exempel under
respektive avsnitt.

Ändring av domarkategori och återinträde
En auktoriserad/diplomerad domare som under en sammanhållen period av minst tre år inte dömt eller
fört egentränad hund i högsta klass för sin kategori, blir inbjuden och ska genomföra en
kalibreringsutbildning. Domaren kan efter godkänd kalibreringsutbildning och tjänstgöring åter döma
enligt den kategori som domaren tillhör. Om domaren inte genomför eller godkännas vid
kalibreringsutbildningen sänks domaren till en lägre kategori eller avauktoriseras/avförs från domarlistan.
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Efter genomförd kalibreringsutbildning med intyg, goda vitsord och rekommendation från examinator bibehåller
domaren sin domarkategori. Dessa vitsord ska snarast skickas till SSRKs kansli för vidarebefordran till berörd
jaktkommitté.
Om en auktoriserad/diplomerad domare som har ett vilande domarskap eller tidigare blivit avauktoriserad
önskar återuppta sitt domarskap ska denna inkomma med en skriftlig önskan till SSRKs kansli. Den
skriftliga önskan behandlas av berörd kommitté och DUK. En eventuell ny introduktion kan genomföras
innan en individuell kalibreringsutbildning tas fram.

Kalibreringsutbildning
Med kalibreringsutbildning avses teoretisk och praktisk utbildning enligt individuell plan av redan
auktoriserad/diplomerad domare eller avauktoriserad domare. Kalibreringsutbildning genomförs till
exempel i samband med regelrevidering eller då en domare återgår till tjänstgöring som domare (se
ovan) efter en längre tids paus från provverksamheten, om domaren inte deltagit på domarkonferens
eller om domare varit avauktoriserad.

Domarkonferens
Obligatoriskt närvarokrav vid domarkonferenser anordnade av SSRK gäller för samtliga domare i samtliga
domarkategorier samt för domaraspiranter under utbildning. Domarkonferenser kommuniceras ett år i
förväg.
Vid frånvaro kallas domare/aspirant till kalibreringsutbildning med närvarokrav alternativt en
genomgång av konferensens slutsatser och resultat. Kalibreringsutbildningen genomförs av en
examinator utsedd av berörd kommitté och DUK. Om en domare inte deltagit på en domarkonferens är
domarens auktorisation vilande tills dessa att en kalibreringsutbildning ägt rum.

Utländska domarelever/aspiranter
Om SSRK åtar sig att utbilda utländska domarelever/aspiranter ska SSRKs utbildningsplan följas och
skriftliga domar- och mentorsutlåtanden inkomma enligt ordinarie process. Efter avslutad
aspiranttjänstgöring rekommenderar SSRK HS till aktuell moderklubb. Utländska domarelever är
färdigbehandlade i sitt hemland (det vill säga intervju och remissförfarande behöver inte ske i Sverige).
Om svenska domarelever/aspiranter ska utbildas utomlands ska SSRKs utbildningsplan följas och
skriftliga domar- och mentorsutlåtanden inkomma enligt ordinarie process.
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Del A: Utbildningsplan för jaktprovsdomare inom SSRK
Inledning
Utbildningsplanen inleds med en övergripande del där baskrav och utbildningssteg är lika för samtliga
blivande jaktprovsdomare inom SSRK. I utbildningsplanen följer sedan unika kapitel för retriever-, tollingoch spanieldomares utbildning, där specifika krav och utbildningssteg för respektive domarutbildning och
kategori beskrivs.
De krav och utbildningssteg som är lika, oavsett vilken domarutbildning som ska påbörjas är följande:
 Formella krav och personliga egenskaper.
 Rekrytering med introduktion och remiss till SSRKs avdelningar och berörda SSRK rasklubbar.
 Elevtjänstgöring.
 Preparandkurs med muntliga och skriftliga prov.
 Aspiranttjänstgöring.

De specifika kraven och utbildningsstegen för respektive domarutbildning beskrivs i följande kapitel:
 Domarutbildning retriever.
 Domarutbildning tolling.
 Domarutbildning spaniel.

Formella krav, personliga egenskaper och utbildningssteg
Formella krav
Giltigt medlemskap i SSRK.
Ett gott jaktetiskt omdöme.
Genuint jakthundsintresse med träning av egen retriever/tollare/spaniel.
Kynologisk erfarenhet.
Stor erfarenhet av småviltsjakt med den hundtyp som domarskapet avser. Referenser krävs.
Kunskap om det vilt som jagas med den aktuella rasen.
Framgångsrikt fört egentränad hund i samtliga klasser som domarskapet avser. Meriter som
åberopas bör inte vara äldre än fem år. Se också respektive provform.
Provledarerfarenhet vid jaktprov i de klasser som domarskapet avser.

Personliga egenskaper
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
Förmåga att fatta snabba beslut i pressade situationer.
Förmåga att stå vid sina beslut och kunna motivera dem på tydligt vis.
Social kompetens, integritet och ödmjukhet.
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Elevtjänstgöring
Innan domareleven påbörjar sin första elevtjänstgöring ska mentorn vid en inledande teoretisk
genomgång säkerhetsställa att eleven har tillräcklig kunskap om och förståelse för:
Aktuella jaktprovregler som domarskapet avser.
Anvisningar till jaktprovsreglerna som domarskapet avser.
SKKs grundregler.
SKKs domaretiska regler.
SSRKs policydokument.
Jaktetik.
Att hantera kritik och svårbemästrade situationer.
Under elevtjänstgöringen ska domareleven erbjudas tillräcklig kunskap för att känna sig trygg i en
framtida roll som domare. Det finns inte ett förutbestämt antal tjänstgöringar som ska genomföras av
eleven, utan antalet tjänstgöringar anpassas individuellt beroende på elevens färdigheter.
Domareleven går bredvid ansvarig auktoriserad/certifierad/diplomerad domare, gör egna anteckningar
och bedömningen diskuteras i samband med provet eller efter provet med ansvarig elevdomare.
All tjänstgöring ska dokumenteras på särskilda blanketter för domarutlåtande, där samtliga fält ska vara
ifyllda. Blanketten ska snarast, dock senast 10 dagar efter slutförd elevtjänstgöring, skickas till SSRKs
kansli, som i sin tur vidarebefordrar till domarutbildningsansvarig och elevens mentor. All dokumentation
ska arkiveras på SSRKs kansli.
Mentorn skickar skriftligt mentorsutlåtande när mentorn anser domareleven vara klar.
När DUK tillsammans med utsedd mentor anser det lämpligt kallas eleven till preparandkurs.

Preparandkurs
Preparandkursen omfattar bland annat bedömningsprinciper, framförande av skriftlig och muntlig kritik,
jakt, jaktetik, artkunskap och teoriprov.
Preparandkursens längd är normalt 2 dagar (avvikelser kan förekomma, se under respektive provform
och kategori) och examinator/er utses av DUK efter samråd med berörd jaktkommitté.
Examinatorn/erna ska dokumentera utfallet av preparandkursen på särskild framtaget dokument och
skicka till SSRKs kansli.
Om praktiska förutsättningar finns att samordna preparandkurs för retriever, tolling och spaniel så ska
det eftersträvas att de rasgemensamma delarna i preparandkursen samordnas och att de specifika
kursdelarna genomförs var för sig. Detta hindrar dock inte att preparandkursen genomförs med enskild
deltagare om det kan motiveras.
För domarelev, som under preparandkursen bedöms sakna tillräcklig kunskap inom prövade
kompetenser, teoretiska såväl som praktiska, kan DUK rekommendera till SSRK HS att domarutbildning
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avbryts eller att eleven kallas till ny preparandkurs när de bristande kompetensområdena har
kompletterats.
Efter godkänd preparandkurs kallar DUK eleven till aspiranttjänstgöring.

Aspiranttjänstgöring
Domaraspiranten ska döma samtliga hundar på provet under samma förutsättningar som en
auktoriserad/certifierad/diplomerad domare. Aspirantdomaren har huvudansvaret och skriver under
prislistan och signerar protokoll.
Aspiranttjänstgöringen ska genomföras i alla klasser som domarkategorin ger rätt att döma, med vissa
undantag enligt respektive domarutbildning. All tjänstgöring ska dokumenteras på särskilda blanketter
för domarutlåtande, där samtliga fält ska vara ifyllda. Blanketten ska snarast, dock senast 10 dagar
efter slutförd aspiranttjänstgöring, skickas till SSRKs kansli, som i sin tur vidarebefordrar till
domarutbildningsansvarig och elevens mentor. All dokumentation ska arkiveras på SSRKs kansli.
Mentor skickar skriftligt mentorsutlåtande när mentorn anser domaraspiranten vara klar.
Efter godkända aspiranttjänstgöringar, föreslår DUK vederbörande till SSRK HS att auktoriseras eller
certifieras/diplomeras till domare i aktuell kategori. Efter att auktorisation/certifiering/diplomering skett
övergår det fortsatta ansvaret för domaren till berörd jaktkommitté för vidare hantering.
Elev- och aspiranttjänstgöringar ska vara avslutade inom tre år för respektive kategori, om inte särskilda
skäl föreligger, så som till exempel sjukdom, pandemi, antalet domare under utbildning kontra antalet
utbildningstillfällen.
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Domarutbildning retriever
Inledning
För retriever finns följande domarkategorier WT (diplomering och auktorisering), B, A och CACIT.
Ansökan till domarutbildning kan lämnas för kategori WT, B eller A. B/A är ett steg på vägen mot kategori
A och ingen enskild domarkategori, dock sker en auktorisation vid uppnådda B/A krav så att resultaten
kan stambokföras.
Dessa kategorier behandlads separat nedan med bland annat kompletterande krav för respektive
kategori och förtydligande av utbildningsstegen.
Utvärdering av ansökan, innan remissförfarande, inom retriever sker genom en introduktionskurs på
normalt en dag, där representanter för RJK och DUK träffar sökande.

Utbildningssteg kategori WT
I Diplomerad Working Test (WT) domare retriever
Krav för diplomering utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.
Ha fungerat som provledare eller domare av WT.
Att fört egentränad hund i de klasser domarskapet avser menas i detta fall att den sökande har startat
egentränad hund som gått till pris i samtliga klasser. Meriter ska inte vara äldre än fem år.

Utbildningssteg diplomering WT
Ansökan.
Introduktion.
Remissförfarande.
Godkännande och beslut om preparandkurs.
Preparandkurs och beslut om aspiranttjänstgöring.
Aspiranttjänstgöringar, minst två, i samtliga klasser på WT, minst 25 hundar per bedömd klass.
Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att diplomeras till WT domare, kategori WT.

Diplomering som WT domare retriever gäller
Döma alla inofficiella klasser vid WT.
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II Auktoriserad Working Test (WT) domare retriever
Krav för auktorisering utöver de formella kraven
 Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.
 Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med retriever. Kravet på vapenlicens
måste uppfyllas innan auktorisation kan ske.
 Att fört egentränad hund i de klasser domarskapet avser menas i detta fall att den sökande har
startat egentränad hund som gått till pris i samtliga klasser. Meriter ska inte vara äldre än fem år.
 Godkänd utbildning till auktoriserad A eller B domare retriever är en merit.

Utbildningssteg auktorisering WT
Ansökan.
Introduktion.
Remissförfarande.
Godkännande och beslut om elevtjänstgöringar.
Elevtjänstgöringar.
Preparandkurs.
Aspiranttjänstgöringar, minst två, i samtliga klasser på WT, minst 25 hundar per bedömd klass.
Auktoriserad A, B/A eller B-domare samt certifierade/diplomerade WT domare retriever med erfarenhet av
domaruppdrag på nationella A, B-prov eller WT kan ansöka om att genomföra vidareutbildning till
auktorisering kategori WT. Detta under följande förutsättningar:
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid WT.
Dokumenterad erfarenhet av domaruppdrag på stambokförda A eller B- prov fördelat över alla klasser.
Ha fungerat som provledare eller domare av WT vid minst tre tillfällen under de senaste tre åren.
Startat egentränad hund i elitklass på WT. Meriter ska inte vara äldre än fem år.

Utbildningssteg auktorisering WT för redan auktoriserade domare
Eventuella elevtjänstgöringar.
Preparandkurs.
Aspiranttjänster, minst två i samtliga klasser på WT, minst 25 hundar per bedömd klass.
Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras till WT domare, kategori WT.

Auktorisering som WT domare retriever gäller
Döma alla klasser vid WT (officiella och inofficiella WT).
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Utbildningssteg kategori B
Krav utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid B prov.
Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med retriever. Kravet på vapenlicens måste uppfyllas
innan auktorisation kan ske.
”Att framgångsrikt fört egentränad hund i de klasser domarskapet avser” menas i detta fall att den sökande
har startat egentränad hund på praktiskt prov med godkänt resultat. Merit ska inte vara äldre än fem år.
Godkänd utbildning till auktoriserad A eller diplomerad/auktoriserad WT domare är en merit.

Utbildningssteg auktorisation B domare
Ansökan.
Introduktion*.
Remissförfarande*.
Godkännande och beslut om elevtjänstgöringar.
Elevtjänstgöringar.
Preparandkurs.
Aspiranttjänstgöringar i alla klasser domarskapet avser.
* För de auktoriserad A domare eller diplomerade WT domare som nyligen gått sin domarutbildning
krävs ingen ny introduktion eller remissförfarande.

Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras till domare retriever, kategori B.

Auktorisation som B domare gäller
Döma alla klasser vid B-prov.
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Utbildningssteg kategori A
Krav utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid A prov.
Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med retriever. Kravet på vapenlicens måste uppfyllas
innan auktorisation kan ske.
”Att framgångsrikt fört egentränad hund i de klasser domarskapet avser” menas i dessa fall att eleven bör ha
varit placerad på nationella A prov i Ekl, med egentränad hund, vid minst två tillfällen de senaste fem åren.
Godkänd utbildning till auktoriserad B eller diplomerad WT domare är en merit.
Utbildning och tjänstgöring som Steward är en merit.

Utbildningssteg auktorisation A domare
Ansökan.
Introduktion*.
Remissförfarande*.
Godkännande och beslut om elevtjänstgöringar
Elevtjänstgöringar.
Preparandkurs.
Aspiranttjänstgöringar.
* För de auktoriserad B domare som nyligen gått sin domarutbildning krävs ingen ny introduktion eller
remissförfarande.

Under utbildningen till A domare finns utbildningssteg att kunna döma efter avklarade och godkända
krav enligt utbildningssteg B/A.

Utbildningssteg B/A
Elevtjänstgöringar i Ökl.
Preparandkurs.
Aspiranttjänstgöringar i Ökl och Ekl, två stycken. Båda tjänstgöringarna ska genomföras med av DUK godkända
aspirantdomare.
Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar i Ökl, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras att kunna döma retriever, B/A.

Som auktoriserad B/A domare gäller
Döma A-prov i Ökl.
Döma A-prov Ekl, i par med auktoriserad A/CACIT domare.
Döma MT i Ökl.
Döma MT i Ekl i par med A/CACIT domare.
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En auktoriserade B/A domare är under utbildning på väg mot kategori A domare och ska därmed
fortsätta sin utbildning omgående. Fortsatt utbildning ska vara klar inom tre år, om inte synnerliga skäl
föreligger, annars dras auktorisationen B/A in.

Fortsatt utbildning till kategori A genomförs enligt följande
Godkända enligt B/A kan göra praktiska elevtjänstgöringar tillsammans med A domare företrädesvis som
sändande domare.
Då den person under utbildning som godkänts enligt B/A känner sig trygg i rollen upprättas en individuell
aspiranttjänstgöringsplan gemensamt av aspirant och mentor med nedan huvudinriktning.
Aspiranttjänstgöringsplanen ska godkännas av DUK.
Under loppet av max två säsonger ska minst tre godkända aspiranttjänstgöringar genomföras i Ekl.
Aspiranttjänstgöringen ska genomföras i form av bedömning med fyradomarsystem, där A/CACIT-domaren
dömer tillsammans med domaraspiranten. Domaraspiranten ska vara sändande domare.
Vid minst två av dessa tillfällen ska tjänstgöringarna genomföras med av DUK godkända aspirantdomare.
Tjänstgöringarna ska göras både på andfågel och fältfågel.
Efter godkända aspiranttjänstgöringar samt efter beslut i DUK, föreslås aspiranten till SSRK HS att
auktoriseras till domare retriever, kategori A.

Auktorisationen som A domare gäller
Döma A-prov i alla nationella klasser.
Döma MT i alla klasser.

Domare med rätt att dela ut CACIT
A-domare med erfarenhet av nationella A-prov i Ekl kan ansöka till RJK om auktorisation som CACIT domare under följande förutsättningar:
Dokumenterad erfarenhet av minst tre års domarskap på nationella A prov eller minst 10 prov i Ekl i Sverige
och utomlands, gärna tillsammans med internationella domare från andra FCI länder.
Kunskap om FCIs regelverk och tillämpningsanvisningar.
God förmåga att uttrycka sig på engelska.
Efter rekommendation av RJK kan SSRK HS besluta om auktorisation till domare retriever, kategori
CACIT.

Auktorisationen som CACIT domare gäller
Döma A-prov i alla nationella klasser.
Döma internationella A-prov i Sverige eller annat FCI anslutet land.
Döma MT i alla klasser.
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Domarkategorier retriever
I tabellen nedan beskrivs vilka domarkategorier som får döma vilken typ av retrieverprov.
Provform/klass
WT alla klasser
B-prov alla
klasser
A-Ökl/MT Ökl
A-Ekl/MT Ekl

Domarkategori
WT, diplomerad eller auktoriserad
B
CACIT, A eller auktoriserad enligt B/A
CACIT, A samt B/A i par med CACIT/ A vid fyrdomarsystem. Minst två
CACIT/A
CACIT samt A i par med CACIT vid fyrdomarsystem. Minst två CACIT

AInternationellt

Bevarande av auktorisation som WT/B/BA/A/CACIT domare
Förtydligande av kraven
Att bevara auktorisation/diplomering som CACIT, A, B/A, B eller WT domare, krävs att domaren under de
tre senaste åren antingen fört
hund eller dömt på aktuell provform. Då denna merit saknas
och där saklig grund inte föreligger ska auktorisation/diplomering justeras eller vara vilande tills
kalibreringsutbildning genomförts.

Ändring av domarkategori och återinträde
Exempel 1: En domare är auktoriserad kategori A, men dömer eller startar inte i aktuell klass/klasser
under en treårsperiod utan har enbart dömt Ökl prov. Domaren har således inte dömt eller fört
egentränad hund på A-prov i aktuell klass. Efter tre år har därmed denna domare endast möjlighet att
döma enligt B/A och/eller att auktorisationen är vilade tills kalibreringsutbildning har genomförts.
Exempel 2: En domare är auktoriserad/diplomerad enligt kategori C eller B, men dömer eller startar inte
i aktuell klass/klasser under en treårsperiod. Domaren har således inte dömt eller fört egentränad hund
på WT- eller B-prov i aktuella klasser. Efter tre år blir därför auktorisationen/diplomeringen vilande tills
kalibreringsutbildning har genomförts.
Efter genomförd kalibreringsutbildning som andredomare med intyg, goda vitsord och rekommendation
från examinatorn kan domaren bibehålla sin domarkategori. Detta gäller alla kategorier domare inom
retriever. Dessa vitsord ska snarast skickas till SSRKs kansli för vidarebefordran till RJK.
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Domarutbildning tolling
Inledning
Det finns två domarkategorier för tollingjaktprov:
Tollingdomare A kan döma samtliga klasser och praktiskt tollingjaktprov.
Tollingdomare B, kan döma Nkl och Ökl och för dessa finns inte samma formella krav som för kategori A.
Vid ansökan uppger den sökande om ansökan avser utbildning till tollingdomare A och om sökande
anser dessa krav vara uppfyllda för denna kategori, eller till tollingdomare B.

Förtydligande av de formella kraven
Kravet på "Gott jaktetiskt omdöme” gäller tollingdomare A. För att ansöka som tollingdomare B kan den
sökande även åberopa "Gott jaktetiskt omdöme. Stor erfarenhet som hundförare och apportör på flera
jaktmarker."
Kravet på ”Stor erfarenhet av småviltsjakt med den hundtyp som domarskapet avser” avses ”stor
erfarenhet av jakt på sjöfågel med tollare och/eller retriever”.
Med kravet på ”Kunskap om det vilt som jagas med den aktuella rasen” avses sjöfågel, änder och gäss.
Kravet ”Framgångsrikt fört egentränad hund i samtliga klasser som domarskapet avser” ersätts med ”Fört
egentränad hund till pris i aktuella klasser på tollingjaktprov eller B-prov retriever”. Detta innebär Ekl för
tollingdomare A och Ökl för tollingdomare B.
Kravet är ej absolut. Medlem med stor erfarenhet av jakt med tollare eller med stor erfarenhet av
uppdrag som provledare på tollingjaktprov inom SSRK kan också inkomma med ansökan som
tollingdomare B.

Krav tollingdomare A
För tollingdomare A krävs ”Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med aktuell ras”.
Kravet på vapenlicens måste uppfyllas innan auktorisation kan ske.
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Förtydligande utbildningssteg domarutbildning tolling
Elevtjänstgöring
Elevtjänstgöringen ska innefatta samtliga klasser (Nkl, Ökl samt Ekl för tollingdomare A).
Elevtjänstgöring ska ske vid tollingjaktprov.

Preparandkurs
Tollingdomare A och tollingdomare B genomför samma preparandkurs.

Aspiranttjänstgöring
Aspiranttjänstgöringen ska omfatta samtliga klasser (Nkl, Ökl samt Ekl vid tollingdomare A) vid
tollingjaktprov.
Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras till domare tolling, kategori B.

Uppgradering från tollingdomare B
En auktoriserad tollingdomare B, som senare för hund till pris i elitklass på officiellt tollingjaktprov, kan
efter beslut av SSRK HS uppgraderas till tollingdomare A.
Förs hund till pris i elitklass under elev- eller aspiranttjänstgöring som tollingdomare B, kan elev/aspirant
efter beslut av SSRK HS fortsätta utbildningen som tollingdomare A.
En auktoriserad tollingdomare B, som ej för hund i elitklass, kan efter minst fem aspiranttjänstgöringar
ansöka om uppgradering till tollingdomare A. DUK inhämtar i dessa fall utlåtanden från provledningar
och mentor, innan beslut fattas av SSRK HS.

Uppgradering från domare retriever
Domare med erfarenhet av domaruppdrag på retrieverjaktprov kan skriftligen ansöka om att auktoriseras
som tollingdomare A. TJK lämnar utlåtande innan SSRK HS beslut om att kalla till aspiranttjänstgöring.
Denna ska omfatta minst en godkänd aspiranttjänstgöring, där minst 10 stycken hundar bedömts i
samtliga klasser. Aspiranttjänstgöringen genomförs i samverkan mellan aspirant och aspirantdomare.
Aspirantdomare utses i samråd med TJK och aspirantdomare ska ha bred erfarenhet av tollingjakt och
tollingjaktprov. Aspirantdomaren ska själv ha tjänstgjort vid minst 10 tillfällen på officiella tollingjaktprov.
Efter godkänd aspiranttjänstgöring föreslås aspiranten av DUK till SSRK HS att auktoriseras till
tollingdomare A.

Auktorisation
Auktorisation som tollingdomare A gäller tollingjaktprov i alla klasser samt praktiskt jaktprov.
Auktorisation som tollingdomare B gäller tollingjaktprov i Nkl och Ökl.
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Domarutbildning spaniel
Inledning
För spaniel finns följande domarkategorier C (Vattenprov), B, A och CACIT.
Ansökan till domarutbildning kan lämnas för kategori C, B eller A.
B/A är ett steg på vägen mot kategori A och ingen enskild domarkategori.
Dessa kategorier behandlas separat nedan med bland annat kompletterande krav för respektive
kategori och förtydligande om utbildningssteg.

Utbildningssteg kategori C
Krav utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid vattenprov.
Auktorisation som retrieverdomare är meriterande.

Utbildningssteg
Ansökan.
Introduktion.
Remissförfarande.
En elevtjänstgöring på ett vattenprov.
Preparandkurs, normal längd är minst en dag.
En aspiranttjänstgöring på ett vattenprov.
Efter godkänd aspiranttjänstgöring, samt efter beslut i DUK, föreslås aspiranten till SSRK HS att
auktoriseras till domare spaniel, kategori C.

Auktorisation som C domare gäller
Vid vattenprov.
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Utbildningssteg kategori B
Krav utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid vattenprov samt nybörjarprov (Nbp) A och B.
Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med spaniel.
Kunskap om det vilt som jagas med spaniels.
Fört mer än en egentränad hund framgångsrikt på Nbp B och Nbp A eller högre klasser. Meriter bör inte vara
äldre än fem år. Den senaste meriten ska vara tagen de senast fem år.

Utbildningssteg auktorisation B domare
Ansökan.
Introduktion*.
Remissförfarande*.
Godkännande och beslut om elevtjänstgöringar.
Elevtjänstgöringar, för minst två olika domare med intyg och rekommendation från samtliga vad gäller
lämplighet som domare. Individuellt anpassat, dock minst:
Ett vattenprov
Ett nybörjarprov B
Två nybörjarprov A
Två öppenklass
Preparandkurs, normal längd är minst en dag.
Aspiranttjänstgöringar, för minst två olika domare (varav den ena ska vara mentorn) med intyg och
rekommendation från samtliga vad gäller lämplighet som domare. Individanpassat antal, dock minst:
Ett vattenprov
Två nybörjarprov B
Två nybörjarprov A
* För de auktoriserad A domare eller C domare som nyligen gått sin domarutbildning krävs ingen ny
introduktion eller remissförfarande.

Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras till domare spaniel, kategori B.

Auktorisation som B domare gäller
Vid vattenprov samt nybörjarprov A och B.
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Utbildningssteg kategori A
Krav utöver de formella kraven
Ha en tydlig målsättning att fungera som domare vid jaktprov.
Jägarexamen med vapenlicens för den jakt som bedrivs med spaniel.
Kunskap om det vilt som jagas med den aktuella rasen.
Fört mer än en egentränad hund framgångsrikt i öppenklass samt segrarklass. Meriter bör inte vara äldre än
fem år.
Godkänd utbildning till auktoriserad B domare spaniel är en merit.
Tjänstgöring som provledare öppenklass och segrarklass.

Utbildningssteg auktorisation A domare
Ansökan.
Introduktion*.
Remissförfarande*.
Godkännande och beslut om elevtjänstgöringar.
Elevtjänstgöringar
Preparandkurs, normal längd är minst en dag.
Aspiranttjänstgöringar.
* För de auktoriserad B domare eller C domare som nyligen gått sin domarutbildning krävs ingen ny
introduktion eller remissförfarande.

Under utbildningen till A domare finns utbildningssteg att kunna döma enligt tidigare B/A domare
auktorisationen.

Utbildningssteg B/A
Elevtjänstgöringar, för minst två olika domare med intyg och rekommendation från samtliga vad
gäller lämplighet som domare. Individuellt anpassat, dock minst:
Ett vattenprov.
Två fältprov öppenklass.
Två fältprov segrarklass parsläpp.
Preparandkurs, normal längd är minst en dag.
Aspiranttjänstgöringar, för minst två olika domare med intyg och rekommendation från samtliga
vad gäller
lämplighet som domare. Individuellt anpassat, dock minst:
Ett vattenprov.
Tre fältprov öppenklass.
Tre fältprov segrarklass parsläpp.
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Efter godkänd preparandkurs och godkända aspiranttjänstgöringar, samt efter beslut i DUK, föreslås
aspiranten till SSRK HS att auktoriseras att kunna döma spaniel, B/A.

Som auktoriserad B/A domare gäller
Döma vid vattenprov.
Döma vid Ökl.
Döma vid Skl parsläpp med auktoriserad A-domare.
En auktoriserade B/A domare är under utbildning på väg mot kategori A domare och ska därmed
fortsätta sin utbildning omgående. Fortsatt utbildning ska vara klar inom tre år, om inte synnerliga skäl
föreligger, annars dras auktorisationen B/A in.

Fortsatt utbildning till kategori A genomförs enligt följande
Under loppet av max tre säsonger genomföra fyra stycken segrarklassprov parsläpp som andredomare
tillsammans med A domare med intyg, goda vitsord och rekommendation från huvuddomaren vad gäller
lämplighet som A domare. Samtliga domarutlåtanden skickas till SSRKs kansli.

Efter godkända tjänstgöringar samt efter beslut i DUK, föreslås aspiranten till SSRK HS att auktoriseras
till domare spaniel, kategori A.

Auktorisationen som A domare gäller
Vattenprov, Ökl, Skl, inom spanieljaktprov.

Domare med rätt att dela ut CACIT
A-domare med erfarenhet av nationella A-prov kan ansöka till SJK om auktorisation som CACIT - domare
under följande förutsättningar:




Lång domarerfarenhet av nationella fältprov.
Kunskap om FCIs regelverk och tillämpningsanvisningar.
God förmåga att uttrycka sig på minst engelska, eller tyska/franska.

Efter rekommendation av SJK kan SSRK HS besluta om auktorisation till domare spaniel, kategori CACIT.

Auktorisationen som CACIT domare gäller



Döma vid alla nationella klasser.
Döma vid internationella prov i Sverige eller annat FCI anslutet land.
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Domarkategorier spaniel
I tabellen nedan beskrivs vilka domarkategorier som får döma vilken typ av spanielprov.
Provform/klass

Domarkategori

Vattenprov

C, B, A

Nbp-B

B

Nbp-A

B

Ökl

B/A, A

Skl enkelsläpp

A

Skl parsläpp

B/A (andredomare), A

Internationellt

CACIT

Ändring av domarkategori och återinträde
Exempel: En domare är auktoriserad kategori A, men dömer eller startar inte i Skl under en treårsperiod
utan dömer enbart Nbp. Domaren har således inte dömt eller fört hund på fältprov. Efter tre år sänks
denna domare från kategori A till kategori B domare.

Efter genomförd kalibreringsutbildning med godkänt omdöme samt genomförande av ett eller två
segrarklassprov parsläpp som skuggdomare med intyg, goda vitsord och rekommendation från
huvuddomaren bibehåller domaren sin domarkategori.

Dessa vitsord ska snarast skickas till SSRKs kansli för vidarebefordran till domarutbildningsansvarig.
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Del B: Utbildningsplan för viltspårdomare inom SSRK
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