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För att komma i fråga för SKKs exteriördomarutbildning 
måste man uppfylla några exakt definierade krav, men 

också besitta vissa mer eller mindre  
preciserbara egenskaper.

Kynologisk erfarenhet 
Givetvis erfordras avsevärd erfarenhet av hundar och 
hundsport, företrädesvis mångårig kvalitetsinriktad upp-
födning (minst cirka 10 år), samt eget deltagande på 
hundutställningar.

Personliga egenskaper
Som exteriördomare måste man kunna uttrycka sig väl i 
tal och skrift. Goda språkkunskaper är önskvärda, helst i 
ett gångbart främmande språk.
Förmåga att fatta bra beslut i pressade situationer, integritet, 
god koncentrationsförmåga och god fysik är önskvärda 
egenskaper. 

Referenser
Domarpreparandkurser anordnas av SKK ungefär vart-
annat/vart tredje år. Av cirka 40-60 sökande antas 12-16 
personer. För att kunna komma med i konkurrensen om 

SKKs exteriördomarutbildning

DE FASTSTÄLLDA KRAVEN ÄR

•	Medlem i SKK

•	Kynologisk erfarenhet

•	Godkänt på SKKs centralprov i Anatomi respektive 
Regler och bedömning de senaste 5 åren

•	God ringsekreterarerfarenhet

platserna bör man ha goda referenser och helst bli rekom-
menderad av sin special- och/eller rasklubb och läns-
klubb. Man måste alltså vara känd och erkänd som aktiv 
hundsportare inom en eller flera klubbar.
Egen god hundhållning och gott renommé som uppfö-
dare, tävlande och eventuell funktionär är givetvis bety-
delsefullt.

Förberedelser
Inför det skrifliga centralprovet är det bra att ha genomgått 
någon av SKKs utbildningar i anatomi och bedömning. 
Man ska också skaffa sig erfarenhet av att jobba som ring-
sekreterare, vilket har visat sig värdefullt för blivande ex-
teriördomare. I utbildningen till ringsekreterare lär man 
sig bedömningsreglerna och som auktoriserad ringsekre-
terare får man praktiskt erfarenhet av att se olika domares 
arbete i ringen på nära håll.

Mer information
Kontakta SKKs utbildningavdelning: 
utb@skk.se eller 08-795 30 00
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