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MANUAL – ATT ARRANGERA EXTERIÖRKURS DEL III
Fördjupad anatomi
Målgrupp:
De som tidigare genomgått steg 2 ,samt gamla Open Show domare.
Kursens längd:
2 heldagar
Syfte:
Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap i anatomi- och rörelselära, bedömning, samt ett
erfarenhetsutbyte mellan Open show domare och blivande domare. Kursen ger deltagarna möjlighet att
gå igenom och skriva kritik på ett större antal hundar, samt föra diskussioner inom områdena anatomi
och rörelser. Dessutom kan man diskutera ”problemområden” som Open show domare och även
utställare påtalat.
Mål:
Att erhålla gedigen kunskap om rasstandarden och dess tolkning.
Att behärska kritikskrivning och typgradering.
Att kunna ge muntlig kritik.
Att kunna beskriva och förklara varför en hund ser ut på ett visst sätt anatomiskt.
Att klart kunna skilja mellan rastyp och familjetyp.
Att kunna bedöma hund av annan ras, rent anatomiskt, utan kunskap om rasstandarden.
Att kunna konkurrensplacera ett antal hundar och muntligt förklara varför.
Innehåll:
Kursen ges med praktiska och teoretiska inslag, samt diskussioner. Deltagarna får ge skriftlig och
muntlig kritik på ett större antal hundar av olika raser. Deltagarna får möjlighet att diskutera vad och
hur mycket som får påverka bedömningen såsom:


Helhet, detaljer, och diskvalificerande fel.



Lagom och extrem.



Trimmad respektive otrimmad hund.



”Min typ”



Personlig integritet och objektivitet.



Domaretik.
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LITTERATUR OCH ÖVRIGT MATERIAL


Golden retrieverklubbens raskompendium



Att exteriörbedömma hund - Finns att beställa hos SKK.



Lätfattlig Anatomi - Finns att beställa hos SKK.



Kritiklappar.



Anatomiboken - hundens anatomi, rörelser och fysiologi G. Winqvist m.fl
Finns på adlibris.com eller bokus.com

UPPLÄGG:


Kort genomgång av rasstandarden – frågor, tolkningar.



Praktiska övningar med kritikskrivning.



Gemensam genomgång med diskussion.



Praktisk övning med hund av annan ras avseende anatomin. Använd gärna pälshund och skriv
kritik.



Praktisk övning med ett större antal golden med förklaring på varför de ser ut och rör sig som
de gör.



Gemensam genomgång med prissättning och placering.

LÄMPLIG KURSLEDARE:
Gärna en officiell domare eller en Open show domare med mycket erfarenhet som har dömt
regelbundet på Open show under många år.

När kursen är klar ska deltagarlista skickas till exteriöransvarig.
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