Ansökan Jaktprovsdomare Spaniel
Vi ber dig att använda detta formulär och begränsa dina svar till det utrymme formuläret ger dig.
Namn

Telefon

E-post

Adress, postadress

Önskar utbilda
mig till jaktprovsdomare spaniel

Personnummer

A

B

C

Ja

Nej

Ja

Medlemsnummer

Medlem
i SSRK

Nej

Ja

Nej

Vapenlicens

Jägarexamen

A = Fältprov ÖKL /SKL samt vattenprov. B = NBP-A/B samt vattenprov. C = Vattenprov.

Beskriv varför du vill bli domare och din målsättning med ditt domarskap.

Vilken/vilka raser äger du eller har ägt?

Vilka klubbar inom eller utom SSRK och SKKs kennelorganisation är du medlem i och sedan när?

Fortsätt till sid 2

Reviderad 2022-05-19. DUK
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
E-post: info@ssrk.se
Ekbacksvägen 28
168 69 BROMMA
Telefon: +46 76 180 23 33

Medlem i
Hemsida: www.ssrk.se
Plusgiro: 82 08 08-4

Ansökan Jaktprovsdomare Spaniel sid 2 (4)
Redovisa dina olika meriter vid spanieljaktprov (hund, år, klass samt merit).

Redovisa din erfarenhet som funktionär vid SSRKs spanielprov. Bifoga intyg från provledartjänstgöringar.
Mejla intyget som en separat PDF-fil eller posta till SSRKs kansli, Ekbacksvägen 28, 68 69 BROMMA.

Beskriv din kynologiska erfarenhet samt din kunskap om och intresse för spanielraserna.

Redovisa din personliga erfarenhet av jakt med fältvilt där spaniel används.

Fortsätt till sid 3

Ansökan Jaktprovsdomare Spaniel sid 3 (4)
Beskriv gärna hur ofta du jagar och vilken typ av jakt.

Jägarexamen och vapenlicens kräver ett gott jaktetiskt omdöme. Hur anser du att du uppfyller detta krav?

Beskriv din erfarenhet och kunskap om fältvilt och dess beteenden.

Har du eller har du haft förtroendeuppdrag inom eller utom kennelorganisationen?
Ange i så fall i vilken/vilka klubbar och i vilken roll.

Beskriv dig själv och din förmåga att ta beslut samt din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Fortsätt till sid 4

Ansökan Jaktprovsdomare Spaniel sid 4 (4)
När du läser ”baskraven” för domare, ser du då något du kan utveckla eller förbättra hos dig själv?

Redovisa vilka personer du önskar lämna som referenser (namn och telefonnummer).

Jag önskar följande domare som mentor:

Detta är en officiell ansökningshandling. Vi vill att du tagit del av viktig information och att du
bekräftar detta genom att sätta kryss i rutorna nedan.
Jag har tagit del av SSRKs utbildningsplan för utbildning till jaktprovsdomare och särskilt den del
som avser jaktprovsdomare spaniel.
Jag har tagit del av och förstår de domaretiska reglerna fastställda av Svenska Kennelklubben.
Jag är införstådd med att jag vid antagning får en mentor utsedd av SSRK.
Jag har tagit del av och förstått SSRKs ersättningspolicy för utbildning av nya jaktprovsdomare.
Jag har tagit del av det SSRK skriver på sin hemsida om integritetsskydd och godkänner att mina
personuppgifter får behandlas i syfte att kunna hantera min ansökan och eventuell kommande
utbildning.
Datum

Ort

Du behöver inte signera ditt utlåtande med
din namnteckning. Istället får du ett mejl från
Visma Sign för digital signering.

Sökanden

Tack för att använder denna PDF för ifyllning
på din dator.

E-post

Mejla ditt utlåtande till SSRKs kansli på
info@ssrk.se

SKRIV UT

SPARA KOPIA

RENSA ALLT

