
Domarutlåtande för aspirant vid retrieverjaktprov A

Domarutlåtande aspirant retrieverjaktjaktprov A, beslut av DUK 2022

Arrangör och prov Datum

Tjänstgörande domareAspirantens namn

Dömde du i par med aspiranten?

Omdöme om aspiranten

13. Ge ett komplett slutomdöme gällande aspiranten.

NejJa

Var det första tjänstgöringen?
NejJa

1. Uppträdde aspiranten på ett förväntat sätt, var artig och social
med provledning och startande?

 IblandMesta-
delsAlltid Sällan

2. Var aspiranten väl insatt
i regelverk?

NejJa
3. Sände aspiranten hundar i rätt

ordning och med nummer?

NejJa

4. Vid drivna fåglar, valde aspiranten rätt fåglar att skicka på?
 IblandMesta-

delsAlltid Sällan

5. Uppträdde aspiranten konsekvent och lika mot alla deltagare?

NejJa

6. Var aspiranten tillräckligt snabb och beslutsam?
 IblandMesta-

delsAlltid Sällan

7. Kunde aspiranten ta
tillräckligt ansvar?

NejJa
8. Hanterade aspiranten ansvaret

på rätt sätt?

NejJa

9. Kunde aspiranten
motivera sina beslut?

NejJa
10.  Kunde aspiranten lyssna på och

acceptera välgrundade argument
trots att denne från början hade
en annan åsikt? (Lämna tom om
situationen inte uppstod under provet.)

NejJa

11.  Förde aspiranten sin
domarbok på ett bra sätt?

NejJa

GVG IG

Fortsätt till sidan 2

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

12.  Var aspirantens skriftliga kritik tydlig
och  beskrivande? (Gäller Ökl A)

NejJa
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Aspirant

Domarutlåtande aspirant retrieverjaktjaktprov A, beslut av DUK 2022

Kommentarer, allmänt omdöme och rekommendation

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

Ort Datum

Tjänstgörande domare

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

Lämna övrig information om aspiranten som du tror kan vara av betydelse för DUK och 
mentorn under den fortsatta utbildningen eller domarskapet. Både positiva och negativa 
synpunkter är av betydelse.

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

SKRIV UT SPARA KOPIA RENSA ALLT

E-post
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