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RIKTLINJER FÖR GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN GÄLLANDE PERSONER SOM ÖNSKAR
UTBILDA SIG TILL EXTERIÖRDOMARE PÅ GOLDEN RETRIEVER
Fastställda av SSRK:s huvudstyrelse
Det är viktigt att påpeka att detta är riktlinjer. Det går inte att exakt mäta de egenskaper som gör en
person till en bra exteriördomare för rasen, vilket gör att en individuell bedömning måste göras i
varje ansökan.
Referenser är obligatoriskt. När ansökningarna inkommit till GRK från SKK, via SSRK, tar GRK:s
exteriöransvarige oftast kontakt med den sökande per telefon för att ev. komplettera de uppgifter
som angivits i ansökan. Kontakt kan även tas med den sökandes egen rasklubb för att få mer
information.
GRK:s klubbstyrelse ska kontinuerligt göra en inventering av personer ur GRK:s egna led, som
klubben vill uppmuntra att söka till domarutbildningen, för att säkerställa att vi framöver har
s.k. ”rasspecialister” bland våra svenska domare, d.v.s. personer vars huvudsakliga rasintresse är
golden retriever och som vi tror skulle kunna lämpa sig som domare.
Det finns tre olika kategorier av sökande att ta ställning till:
1. Personer ur GRK:s egna led som söker till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare.
2. Personer som har sitt ursprungliga rasintresse i andra raser som söker till SKK:s preparandkurs
för blivande exteriördomare.
3. Domare som redan är auktoriserad på annan ras och vill vidareutbilda sig, d.v.s. utöka sitt
rasregister med golden retriever.
På nästa sida finns en vägledning för GRK:s ställningstagande till de olika kategorierna av sökande.
Litteraturhänvisningar för blivande exteriördomare för golden retriever:
• GRK:s raskompendium
• GRK:s trimhäfte
• GRK:s valpbroschyr
• Boken ”Golden retriever” av Åsa Lindholm [ICA-förlaget]
Övriga tips
• Att åka till rasens hemland England och se bedömningen av rasen vid ringside på en utställning
• Engelska Goldenklubbens årsböcker
• GRK:s stamtavleböcker
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Kategori 1 – Personer ur GRK:s egna led som söker till SKK:s preparandkurs för blivande
exteriördomare
Krav:
• Mångårig uppfödning av välmeriterade hundar (dokumenterat via utställningsresultat).
• Väl insatt i rasens standard, och veta vad han/hon vill uppnå med rasen.
• Startat eller deltagit som funktionär på retrieverjaktprov.
• Dömt golden retriever på inofficiella utställningar.
• Efterfrågad Open Show domare.
Kategori 2 – Personer som har sitt ursprungliga rasintresse i andra raser som söker till SKK:s
preparandkurs för blivande exteriördomare
Krav:
• gedigen erfarenhet av sin egen ras - i första hand en retrieverras.
• dokumenterat intresse för golden retriever - i ansökan ska framgå vilka erfarenheter den sökande
har av golden, exempelvis närvarat vid utställning/tittat på bedömning, varit passiv elev på en
Open Show (GRK), varit passiv elev på en officiell utställning, intyget får inte vara äldre än tre år.
• närvarointyg på att man har bevistat ett helt retrieverjaktprov där rasen är representerad,
alternativt eget deltagande, intyget får inte vara äldre än tre år.
• studerat GRK:s raskompendium
• referenser, referenterna ska vara väl insatta i rasen och det är mycket viktigt att de personer man
anger som referenter är tillfrågade.
Kategori 3 – Exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med golden retriever
Här ska GRK titta på sökandens specifika intresse av att döma just golden retriever. Intresset för
rasen ska vara dokumenterat. De som dömer annan retrieverras är högst prioriterade. Övriga
prioriterade är domare som dömer andra arbetande raser, helst jakthundsraser.
GRK följer SSRKs kriterier för utställningsdomare som vill utöka sitt rasregister med någon av
SSRKs raser.
Kriterier:
• Ska ha studerat SSRKs raskompendium, för berörd ras/raser. Dessa kan beställas digitalt från
SSRKs exteriöransvariga på exterior@ssrk.se eller från aktuell rasklubb, Goldenklubben
exterior@goldenklubben.se
• Ska aktivt ha visat intresse för rasen/raserna man söker på t.ex. besökt rasklubbens utställningar
och/eller dömt rasen inofficiellt, besök hos uppfödare av rasen eller liknande.
• Ska ha gått passiv elev, eller motsvarande, för en domare med mångårig erfarenhet av aktuell
ras/raser, eller för någon av de domare som finns upptagna på SKKs lista över examinatorer för
aktuell ras.
• Ska ha närvarat som åskådare, startande eller funktionär vid ett officiellt jaktprov för den ras som
ansökan avser. För spanielraserna krävs intyg från Nybörjarprov A eller Fältprov.
Närvarointyget får inte vara äldre än 5 år när ansökan sker. Intygsblankett finns att beställa från
SSRKs kansli info@ssrk.se
• Referens ska lämnas av någon/några väl insatta i rasen/raserna och det är mycket viktigt att
den/de personer man anger som referent är tillfrågad.

