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DOMARANVISNINGAR OPEN SHOW
•

Domare på GRK:s utställningar bör ta del av SKK:s domaretiska regler. Hund som under de senaste sex
månaderna före utställningen ägts, trimmats, tränats, vårdats eller uppvisats av domaren eller person i

domarens hushåll får inte bedömas av domaren. Detta gäller även i andra situationer där förtroendet för
domarens opartiskhet kan ifrågasättas.
•

Medverka för en god anda på klubbens utställningar och visa ett bra omdöme i och utanför ringen.

•

Se till att inte belasta sektionens ekonomi, utan arbeta för att tillsammans med aktuell sektion hitta
bästa ekonomi på resor och boende.

•

Kryptorchid hund deltar på samma villkor som övriga hundar och kan, om domaren så anser utifrån
hundens kvaliteter och förtjänster, placera sig i bästa hane/tik eller högre. Domaren ska alltid
kontrollera testikelstatus. Är hunden defekt ska detta noteras i kritiken.

•

GRK:s kvalitetsbeteckning - utmärkt, mycket god, god, godtagbar och otypisk - som står på

kritiklappen ska fyllas i för vuxna hundar. Endast hund som fått kvalitetsbeteckning ”utmärkt” kan
tilldelas HP, men hunden kan få utmärkt utan att HP utdelas.

•

Pris 0 = diskvalificerande fel, anatomisk defekt som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet

eller hund som i ringen avvisar kontakt genom aggressivitet eller tydligt flyktbeteende. Anledning till
nollpris ska antecknas på kritiklappen. Hund som erhållit 0-pris ska inte placeras i konkurrensklass.
•

KEP = Hund som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess

kvalitet t.ex. dålig kondition, hälta mm. Anledning till KEP ska antecknas på kritiklappen. Hund som
erhållit KEP ska inte placeras i konkurrensklass.
•

I samtliga klasser ska hundarna placeras 1-5. Domaren avgör hur många HP som ska delas ut i de olika
klasserna. Givetvis behöver inget HP delas ut om domaren inte anser att någon hund i klassen är av
tillräcklig kvalité. Alla hundar med HP har rätt att delta i bästa hane- respektive bästa tikklass.

•

I sekretariatet ska SKK:s blankett ”Oacceptabelt beteende” finnas tillgänglig. Denna ska domaren fylla i
vid de situationer där en hund uppvisar ett så aggressivt beteende att detta är motiverat.

•

Att tänka på när man har en elevtjänstgörande domare med i ringen under bedömning:

Att vara ett stöd för eleven, att förhöra sig om att eleven kan förstå hur man som domare ser på sina
klassvinnande hundar samt att göra eleven delaktig genom att förhöra sig om hur eleven skulle ha

placerat hundarna i de olika klasserna. Du ska också vara referensperson för eleven när denne ansöker
om att själv få börja döma Open Show.
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