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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 6 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. 
 

 Ej belasta den ekonomiska situationen för klubben på ett otillbörligt sätt och tillse att resor 
sker på ett lämpligt sätt. 
 

 På Open Show kan klassindelningen för Valp Show användas när antalet anmälningar är stort. 
BIS-valp tas alltid ut när man har Valp Show klassindelning. 
 

 BIS-valp uttas om bestyrelsen anser att så ska ske. 
 

 På utställning där två domare dömer utser alltid sektionsstyrelsen en referee och där speciell 
valpdomare finns är denne referee. 
 

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

 I samtliga klasser ska hundarna placeras 1 till 5. Domaren avgör huruvida hederspris ska 
utdelas eller ej. Hund som erhållit Icke rastypisk, skall inte placeras i respektive klass. 
 

 Hederspris ska utdelas till de hundar domaren anser är av synnerligen hög kvalitet. De är då 
berättigade att tävla i bästa han- respektive tikklass. Endast hundar som erhållit Utmärkt typ 
kan tilldelas HP. 
 

 Vid bedömning av avels- och uppfödargrupper utses endast en bästa grupp. 
 

 Domare äger rätt att utdela omdömena ”Disqualified” (diskvalificerad) och” Cannot be judged” 
(kan ej prissättas - KEP). 
Disqualified delas ut till hundar som har sådana anatomiska defekter att de 
väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens 
ursprung/funktion/användningsområde eller i ringen visar aggressivitet eller tydligt 
flyktbeteende, d.v.s. då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon 
möjlighet att närma sig hunden naturlig väg. Orsak till Disqualified ska alltid anges i 
domarkritik och om hunden uppvisar aggressivitet skall Oacceptabelt beteende på utställning 
eller prov blanketten fyllas i. 
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Cannot be judged (kan ej prissättas - KEP) 
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess 
kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är 
om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller 
valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan 
gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten 
på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser 
är svårbedömda. 
 

 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. Låta eleven skriva kritiker på vissa 
hundar som man sedan kan jämföra och diskutera. När elev ansöker om att bli Open Show 
domare kommer exteriöransvarig kontakta de domare som elevtjänstgöringarna skett hos för 
referenser. 


