
Antal startande hundarArrangör (rasklubb, avdelning)Datum

Tjänstgörande domareElevens namn

Domare kategori A 
(Nkl, Ökl, Ekl) 

Domare kategori B 
(Nkl, Ökl)

Utbildningskategori

Deltog eleven under hela provet 
(samtliga hundar)?

Klass/klasser

Omdöme om eleven

Uppträdande gentemot 
provledning

Bemötande av startande

Var eleven väl insatt 
i regelverk?

Var eleven väl insatt 
i provupplägg?

Förmåga att bedöma 
hundars arbete

Förmåga att motivera sina 
bedömningar

Förmåga att lyssna på 
och acceptera argument, 
trots att hen från början 
hade annan åsikt

UtmärktBraBör 
utvecklas

Om eleven fick
prova på att leda
ett eller flera 
ekipage genom 
prövningen  - hur 
fungerade detta?

Om eleven fick 
prova på att ge 
muntlig kritik för 
ett eller flera 
ekipage - hur 
fungerade detta?

UtmärktBraBör 
utvecklas

GodkändEj
godkänd

Väl
godkänd

1) Lämna tom om situationen inte uppstod under provet
2) Om elev ska prova på att leda ett eller flera ekipage  genom prövningen, eller ge skriftlig kritik, ska den startande 
 ha tillfrågats innan prövningen startas.

SLUTOMDÖME

NejJa
Var det första elevtjänstgöringen?

NejJa

1)

1) 2)

1)

Domarutlåtande för elev vid tollingjaktprov
Formuläret är ifyllbart i din dator

Svenska Spaniel och Retrieverklubben
Ekbacksvägen 28
168 69 BROMMA

E-post: info@ssrk.se
Telefon: +46 76 180 23 33

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

Medlem i

Domarutlåtande elev tollingjaktprov, beslut av DUK 2022 Fortsätt till sid 2
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Elev

Domarutlåtande elev tollingjaktprov, beslut av DUK 2022

Kommentarer, allmänt omdöme och rekommendation

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

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

Ort Datum

Tjänstgörande domare

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

SKRIV UT SPARA KOPIA RENSA ALLT

E-post
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