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DOMARELEVER OPEN SHOW
Utbildningskrav för GRK:s Open Show domare
• Exteriörkurs I, II och III
• Minst två elevtjänstgöringar hos två olika domare med minst fem års erfarenhet.
• Minst ett uppdrag som skrivande ringsekreterare på Open Show, eller auktoriserad ringsekreterare.
Om du efter genomförda utbildningssteg önskar bli Open Show domare, ansöker du om detta hos

GRK:s klubbstyrelse. Ansökan skickas till klubbstyrelsens exteriöransvarige som tar in referenser från
de domare du gjort din elevtjänstgöring för. Klubbstyrelsen behandlar därefter din ansökan på
ordinarie styrelsemöte.

Open Show domare måste vara medlem i Golden retrieverklubben för att få kvarstå på domarlistan.
Ringsekreteraruppdrag kan utföras innan de tre utbildningstegen är genomförda men bör vara gjort
inom en femårs period.
För att gå domarelev:
1.

2.
3.

Kontakta exteriöransvarig i god tid och meddela vilken Open Show du vill vara elev på för att
kontrollera att ingen annan tänkt sig vara elev just där och för att kontrollera att domaren
uppfyller kraven för att ha elev. Personer som gott alla tre utbildningar har förtur.
Kontakta domaren för dennes medgivanda till elevtjänstgöring.
Kontakta sektionen där utställning anordnas.

Ingen ersättning utgår till domarelev. Resor och eventuellt boende ordnas av eleven själv. Sektionen
ansvarar alltså inte för detta, men kan naturligtvis hjälpa till om de vill.

Information till utställare att domarelev kommer att finnas skall finnas i annons/PM.
Vid höga anmälningstal måste elevtjänstgöringen anpassas för att utställningen skall flyta på smidigt.
Finns inte utrymme för elevtjänstgörning vid höga anmälningssiffror har sektion eller domare möjlighet
att ställa in tjänstgöringen.

När man utfört utbildningar och tjänstgöringar och vill ta steget och bli Open Show domare skickas
ansökan till exteriöransvarig i Goldenklubben. Uppge vilka datum och för vilken domare tjänstgöringar
och ringsekreterardatum utförts. Exteriöransvarig kommer att kontakta de domare som man gått
elevtjänstgöring hos för omdöme. Sedan tas beslut om man blir Open show domare på närmaste
styrelsemöte.

