Utbildning av domare

Antagningskrav
•
•
•
•
•
•

Person med egna tävlingsmeriter i FCI-Traditional style.
Utbildad tävlingsledare FCI-Traditional style.
Vid ansökningstillfället skall man vara minst 1 klass över HWT.
För att få döma i klass 1 skall minst 5 VG resultat i klass 2 uppnåtts eller ett EXC.
För att få döma i klass 2 skall minst 5 VG resultat i klass 3 uppnåtts eller ett EXC.
För att få döma i klass 3 skall minst 5 VG resultat i klass 3 uppnåtts eller ett EXC.

och
•
•
•
•
•

God erfarenhet av vallning med olika kroppsvallande raser FCI-Traditional style.
Teoretisk kunskap om FCI-Traditional style, förstå andemeningen med Traditional Style.
God erfarenhet av får och deras beteende.
Förstå och kunna uppträda korrekt både gentemot de tävlande och dommarkollegor och dem man
representerar.
Den ansökande förväntas ha stor integritet och förstå innebörden av detta.

Utbildningens innehåll
•
•
•
•
•
•

•

•

Genomgång av policyn för träning av vallhund.
Tävlingsledarutbildning.
Teoretisk genomgång av kunskapen om vallning med kroppsvallande raser.
Teoretisk genomgång av lämplig anläggning/träningsmiljö att utföra tävling på.
Genomgång av fårbeteende och hur får reagerar på stress och temperaturer.
Teoretisk genomgång av tävlingsprotokollen och regelverket med diskussion om
hur de olika bedömningspunkterna skall/kan bedömas och vad som krävs för att domaren ska
kunna utvärdera hundens arbete.
Praktiskt utförande genom att gå dubbelt och bedöma med minst 3 olika domare för HWT och
därefter 1 domare för varje ytterligare nivå. Det ska vara olika raser representerade alla gångerna
man går dubbelt.
Innan man går dubbelt med annan domare skall man vara antagen som domaraspirant, SVKV ska i
förväg ge sitt medgivande att gå dubbelt och med vem. Blankett för domarens utvärdering skall
medtagas och returneras till SvKV signerad av den domare man går med.
Resultatet av bedömningen skall på plats diskuteras mellan domare och domaraspirant samt
bedömas av domaren som skall lämna sitt utlåtande skriftligt till SVKV.

•

Utbildande domare skall signera deltagarbevis till SvKV för slutlig bedömning.

