Mall för specialklubbarna när en
exteriördomare önskar närvaro vid
jakt-, bruks- eller annat arbetsprov
Då berörda specialklubbar anser att exteriördomare som önskar utöka sitt rasregister på
raser där provnärvaro krävs för SE UCh, ska visa ett så stort intresse för rasen att närvaro
vid ett rasspecifikt arbetsprov för rasen/rasgruppen ska ske innan domaren ansöker till
aktuell specialklubb om vidareutbildning, så krävs följande av klubben;
Att den provansvarige inom specialklubben hjälper domaren med att få kontakt
med den geografiskt mest lämpade lokalklubben/-avdelningen.
Välj gärna en domare/vägledare som på ett så bra sätt som möjligt kan förklara och
exemplifiera aktuell ras/ers användningsområde samt vilka fysiska, mentala och
rasspecifika egenskaper som är nödvändiga för att en hund ska kunna fungera som
en god jakt/arbetshund.
Meddela alltid domaren om denne ska medta kost och dryck, eller om det finns
tillgängligt i samband med provet.
Informera gärna domaren om lämplig klädsel i samband med provet.
Underteckna alltid det närvarointyg som exteriördomaren har med sig.
Tänk alltid på att, ju bättre kunskap domaren har med sig efter besöket, ju bättre
förstår denne de jaktliga/arbetsmässiga kraven för respektive ras i sin framtida roll
som exteriördomare på rasen/raserna.
Särskilt vid jaktprov gäller:
Det är viktigt att exteriördomaren följer "löshundar" under en hel jaktdag. Eftersom
det vanligen, av naturliga skäl är svårt att på nära håll följa drivande hundar eller
jaktspetsar på nära håll, är det en fördel om närvaron kan kompletteras med en
DVD där en än mer överskådlig bild ges av hur rasen arbetar.
För prov med hundar ur grupp 7 eller 8 är det viktigt att exteriördomaren närvarar
under hela provdagen. Detta ger större möjlighet för att denne får se flera av de
raser som specialklubben representerar. Även vid sådana prov uppskattar
exteriördomaren en DVD, till exempel från en vanlig jaktdag.

Framtagen av Jakthundskommittén och Prov- och Tävlingskommittén i samråd på uppdrag
av SKK/CS i september 2010.

