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Möjliggöra utbildning av domare elever vid riksprovet

De domare som utbildas för att döma våra raser tar på sig ett stort ansvar och lägger ner många
ideella timmar för att kunna slutföra sin utbildning. För att underlätta för dem och förkorta den
tid de tvingas lägga på detta för att bli färdiga så föreslås därför att det tillåts att domarelever
deltar på Riksprovet som genomförs ggr/år.

Den koncentration på framförallt elit- men även unghundar på våra riksprov som bedöms under
några få dagar är svårt att återskapa på något annat prov och det är därför konstigt att ingen
utbildning av framtida domare tillåts.

De motiveringarna som används för att förklara denna ologiska regel är att det tar för lång tid
från övriga provgruppen samt att det tar koncentrationen från den hund som bedöms. Om
detta är de facto sant och därmed är sanning så måste även det vara så att övriga ordinarie prov
som genomförs där en domarelev deltar ej har samma kvalitativa bedömning och betyget borde
därför reduceras jämförbar viktning. Exempelvis en 10 vattnet på ordinarie provet åsarna är
bara värt en 9a eller fältbetyget är värd endast en 6a osv om domarelev medföljer.

En förkortad utbildningstid för en domarelev innebär en stor ekonomisk vinst för
lokalavdelningen då de dels får sin elev klar snabbare och kan använda den lokala resursen
snabbare med minskade omkostnader form av boende och resor samt att lokalavdelningens
kostnad för den aktuella utbildningen minskas.

Den diskussion som förs mellan eleven och dömande domare skall inte ses som en belastning för
domaren utan en tillgång och ett stöd. Det är naturligtvis inte så att domareleven skall utföra den
slutgiltiga bedömningen utan ta del av den av HS utsedde erfarne domarens kunskaper och
samtidigt få se många duktiga hundar under en koncentrerad tidsperiod.

Yrkande

Att domarelever tillåts utbildas för bruks- och fältgrenarna på riksproven.

Motion lämnad av
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