Checklista/Råd för
Elevdomare och Aspirantdomare jaktprovsdomarutbildning spaniel
Som domarelev är eleven under utbildning därför är det viktigt för elevdomaren att i samråd med
Mentorn för eleven se till att elevtjänstgöringen blir upplagd på rätt sätt. Allt baserat på i vilket
stadium under utbildningen eleven befinner sig på.

Inför uppdraget
Mentorn ska kontakta elevdomaren och om så inte sker kontakta själv Mentorn och gå igenom
elevens behov för att göra utbildningen så bra som möjligt.
•
•
•
•

Eleven ska skriva kritiker för ekipagen och förklara hur han/hon tänkt
Gå noggrant igenom allt som behövs om t.ex. provuppläggning, bedömningsprinciper,
egenskaper och om vikten att kunna se helheten i arbetet.
Uppmana eleven att fråga så mycket som möjligt om det är något denne finner oklart.
Lär ut vikten att ge en kritik som speglar ekipagets fördelar och brister och på ett bra
sätt förklarar det satta priset.

Glöm inte att det är eran förmåga att dela med av erfarenhet och kunnande om alla de olika
situationer som uppstår, som utbildar Eleven och gör honom/henne tryggare i sin framtida domarroll.
I den sista elevtjänstgöringen får det inte råda några tvivel om Eleven, eftersom nästa steg efter
preparandkurs med teoretiskt prov är Aspiranttjänstgöring.

Efter uppdraget
Ge ett så fylligt skriftligt utlåtande om eleven som möjligt på avsett formulär. Observera att varje del
av formuläret skall fyllas i, speciellt viktigt är att förklara dina ”omdömen’”
Mentorn ska kontakta er om så inte sker kontakta mentorn och ge även samma information muntligt.
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Tjänstgöringen
•

Prata med aspiranten och försök få denne att hamna i harmoni så att inte onödig
nervositet förstör tjänstgöringen

•

Presentera domaraspiranten för deltagarna och förklara att denne kommer att om allt
fungerar sköta allt hela dagen

•

Döma som vanligt hela dagen och samtidigt hålla uppsikt över vad domaraspiranten
företar sig allt med avseende att kunna ge ett omdöme efteråt

•

Gripa in i bedömningen om så anses nödvändigt

Efter tjänstgöringen
•
•

Ge ett så fylligt skriftligt utlåtande om aspiranten på avsett formulär. Observera att varje del
av formuläret skall fyllas i, speciellt viktigt är att förklara dina ”omdömen”
Ge även ett muntligt utlåtande till Mentorn
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