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ANVISNINGAR SAMT DOMARETISKA REGLER FÖR VILTSPÅRDOMARE I
SKKs JAKTHUNDKLUBBAR
( Fastställda av SKKs JhK 2008-10-24 )

Allmänna anvisningar
Inbjudan
Då en domare får en skriftlig inbjudan att döma ett prov ska denna besvaras snarast,
dock senast inom fjorton (14) dagar.
Domare, som antagit en inbjudan att döma, får endast av mycket tungt vägande skäl avsäga
sig uppdraget. Domaren ska då med angivande av orsaken omgående underrätta arrangör
härom. Det är inte acceptabelt att lämna återbud till åtaget domaruppdrag för att istället åta sig
senare inkommen inbjudan att döma på annat prov samma datum. Domare, som överväger att
lämna återbud bör betänka vilka avsevärda svårigheter, som därigenom kan vålla arrangören.
Domare, som blivit nödsakad att lämna återbud bör vara aktuell arrangör behjälplig med att
finna ersättare.
Domare, som antagit inbjudan att döma och som utan giltigt skäl uteblir från provet kan få sin
auktorisation indragen.

Bedömningsanvisningar
Även den domare, som känner sig helt säker inför sin uppgift, bör före provet läsa igenom
gällande provbestämmelser. Vid bedömning gäller även av SKKs JhK beslutade
tillämpningsanvisningar samt ska även hänsyn tas till de rekommendationer som
domarkonferens och/eller fortbildningskurs för provdomare lämnat.
Vid ankomsten till provet ska domare snarast ta kontakt med de funktionärer som ska
tjänstgöra vid detsamma. Domare ska också kontrollera samt förvissa sig om att nödvändiga
tekniska arrangemang är fullgjorda.
Domare får inte studera katalogen och ska inte med någon diskutera de hundar som skall
bedömas. Katalogen skall lämnas ut till domaren först efter bedömningens slut och bör då
genom provledningens försorg innehålla uppgifter om de priser som domaren tilldelat de
bedömda hundarna.
Från det ögonblick domaren börjat sitt arbete på provplatsen ska denne betrakta sig som en
representant för arrangerande klubb samt SKK och bemöda sig om ett i alla avseenden korrekt
uppträdande. Domaren har alltid ansvaret på sitt provområde. Även om andra funktionärer har
bestämda arbetsuppgifter enligt givna instruktioner är domaren ansvarig för att övriga
funktionärer fullgör sina åligganden på ett korrekt sätt. Domaren ska kontrollera att alla
förberedande åtgärder är vidtagna så att spårprovet kan genomföras på ett meningsfullt och
etiskt riktigt sätt.
Ingen domare får påskynda sin bedömning så att noggrannheten blir lidande eller att någon
deltagare med skäl kan anse sig försummad.
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Domare ska undvika att innan bedömningen är avslutad, diskutera hundarna eller
bedömningen av dessa med någon annan, vare sig funktionär (undantag för domarelev eller
domaraspirant), deltagare eller åskådare.
Principiella anvisningar för bedömningen
Domarens uppgift vid ett pviltspårprovprov är att bedöma deltagande hundars
arbete/egenskaper och med valörpris ange kvalitet/placering för varje deltagande hund.
Det primära syftet med all bedömning är att tjäna framstående individer.
Efter avslutad bedömning ska domare motivera sina domslut med en kortfattad muntlig kritik.
Domaren ska, senast vid prisutdelningen, tala om för deltagare och publik varför hundarna
tilldelats visst pris/placering. En rätt formulerad såväl muntlig som skriftlig kritik ökar
förtroendet för domaren, förbättrar förhållandet mellan deltagare och domare samt kan
undanröja mången anledning till missförstånd och missnöje. Vid de arrangemang där priset
fastställs av ett kollegium ska domare för kollegiet utförligt beskriva bedömd/bedömda
hundars arbete samt motivera sin prissättning.

Resultatlistan
Innan resultatlistan signeras ska domaren kontrollera att den är korrekt förd.

Inofficiella prov
Svenska domare äger ej att döma på inofficiella prov arrangerade av klubb vars verksamhet ej
är godkänd av SKK. Detsamma gäller även för person som är under domarutbildning.
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DOMARETISKA REGLER

( Reglerna gäller även i tillämpliga delar övriga funktionärer på ett prov).

En auktoriserad domare har en förtroendepost inom arrangerande klubb och SKK.
Därför ska Domarens uppträdande i alla sammanhang vara sådant att opartiskhet och förmåga
att fullgöra domarvärvet inte kan ifrågasättas.
Skulle det bli uppenbart att domaren brister i dessa för domarvärvet grundläggande
egenskaper, bör domarens fortsatta auktorisation omedelbart omprövas av vederbörlig instans
eller av SKK.
Domares rätt att delta vid prov där denne också tjänstgör är reglerade i
viltspårbestämmelsernas § 2

När en domare deltar med hund på prov bör denne vara ytterst noga med att inte
uttala sig om någon av de övriga deltagande hundar/förare vid det aktuella provet, framför allt
inte i negativ riktning.
Mot domarkollegor skall en domare alltid uppträda med absolut lojalitet. Detta gäller också
vid eventuellt domarkollegium.
Som deltagare eller åskådare vid prov får därför domare aldrig tala nedsättande om annan
domare även om oenighet råder om bedömning eller prissättning.
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