
 

Sveriges Hundungdom inbjuder till 

DOMARUTBILDNING I JUNIOR HANDLING 27--29 oktober 2017 

- För dig som brinner för handling och vill döma 

 

 

Helgen den 27--29 oktober möts vi för en lärorik utbildningshelg på Vilsta Sporthotell, 

Eskilstuna, med de välrenommerade exteriördomarna, Sara Nordin och Hans 

Rosenberg, som båda dömer junior handling. Utbildningsledare är Sveriges 

Hundungdoms Handlingkommitté samt föreläsarna. 

 

Deltagarkrav 

 Vara medlem i SKK-organisationen 

 Fylla minst 18 år under året 

 Du ska ha ett brinnande intresse för handling generellt och junior handling i synnerhet, 

och vilja bidra till sporten genom framtida domarinsats 

 Du är väl insatt i sportens gällande regelverk, nytt fr.o.m. 2017-01-01 

 Du är väl insatt i Svenska Kennelklubbens Utställnings- och championatbestämmelser 

 Du har ett stort intresse för olika hundraser och innehar god kunskap om anatomi, 

eftersom att detta är viktiga delar vid bedömningen av handling 

 Och viktigast av allt - du ska givetvis ha ett stort intresse för att bemöta ungdomar  



Plats 

Vilsta Sporthotell är beläget mellan Eskilstuna och Strängnäs, http://www.vilstasporthotell.se 

I anmälningsavgiften ingår kost och logi från fredag kväll till söndag runt lunch. 

Kursinnehåll   
Vi kommer under helgen behandla:  

 Regler för handling 

 Raskunskap   

 Anatomi    

 Bedömningsteknik    

 Upplägg av handlingtävling  

Som grund till examinering kommer du som domarelev få bedöma provekipage, motivera kritik 

på provekipage samt teoretiskt planera en handlingtävling.   

Avgift 

 Alternativ 1 med övernattning, del av dubbelrum 1750:- I priset ingår; 

domarutbildningen, logi, lunch, fika, middag, frukost, fika, lunch & fika och två 

övernattningar (del i dubbelrum) 

 Alternativ 2 med övernattning i enkelrum 2095:- I priset ingår; domarutbildningen, 

logi, lunch, fika, middag, frukost, fika, lunch & fika och två övernattningar i enkelrum 

 Alternativ 3 utan övernattning 1300:- I priset ingår; domarutbildningen, lunch, fika, 

middag, fika, lunch & fika 

Anmälan/ betalning 

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret som finns på shu.se under rubriken "Tävlingar 

och aktiviteter". Avgiften sätts in på Sveriges Hundungdoms bankgiro 5961-3893. Ange ditt 

namn samt Domarutbildning när du betalar. 

Anmälan är giltig först då både anmälan OCH anmälningsavgift är Sveriges Hundungdom 

tillhanda. Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift enbart återbetalas mot 

uppvisande av läkarintyg som är kansliet tillhanda senast 10 dagar efter utbildning.  

Sista anmälnings- och betalningsdag: 2017-09-25. Ca två veckor innan utbildningen, skickas PM 

med utförligare information ut.   

OBS! Först till kvarn gäller, de som tidigare har gjort en intresseanmälan har förtur! 

 

Domarlistan               

Sveriges Hundungdom har i dagsläget en domarlista för handling där exteriördomare och 

utbildade handlingdomare står med. Läns-och specialklubbar kan använda sig av denna lista vid 

val av domare.  

 

Frågor? 

Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 

mailto:info@shu.se


Välkommen med din anmälan!     

 

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol- och drogfria  

och genomförs i samarbete med:   

                    


