UTBILDNING OCH AUKTORISATION AV JAKTPROVSDOMARE
Vem kan bli jaktprovsdomare (JPD)
• Rasklubb kan föreslå lämplig medlem till specialklubbens styrelse.
• Rasklubb kan föreslå annan specialklubbs auktoriserade JPD till specialklubbens styrelse.
• Specialklubbens styrelse beslutar, i varje enskilt fall, om föreslagen person skall antas som domarelev. För att bli
antagen till JPD-utbildning förutsätts man vara villig att hjälpa alla i specialklubbens förekommande rasklubbar.
Kompetens
• Stor erfarenhet av jakt med stående fågelhund.
• Stor erfarenhet av jaktprov i samtliga kvalitetsklasser (minst 1: a pris i Ökl) och därvid visat gott omdöme och
förståelse för domaruppdraget.
Auktorisation
• Specialklubbens styrelse auktoriserar, i varje enskilt fall, färdigutbildad aspirant som domare i eftersöksgrenar
och/eller fältprov.
• Annan specialklubbs auktoriserade domare kan av specialklubbens styrelse ”direktauktoriseras” att döma vid
specialklubbens jaktprov.
Avauktorisation
• Jaktprovsdomare kan på egen begäran avauktoriseras.
• Jaktprovsdomare avauktoriseras med automatik om vederbörande inte dömt vid jaktprov (eftersöksgrenar och/eller
fältprov) under en period av 4 år. Domaren meddelas skriftligen.
• Jaktprovsdomare som inte följer av specialklubben fastställda regler och/eller anvisningar kan avauktoriseras.
• Jaktprovsdomare som blir utesluten ur SKK:s organisation genom beslut i SKK disciplinnämnd blir med automatik
avauktoriserad då disciplinnämndens beslut träder i kraft.
• Specialklubbens styrelse beslutar, i varje enskilt fall, om avauktorisation.
Utbildningsgång
• Elevtjänstgöring vid eftersöksgrenar och/eller fältprov. Inget krav att utbildas i båda disciplinerna.
• Teoretiskt prov för att gå vidare till aspiranttjänst.
• Aspiranttjänstgöring vid eftersöksgrenar och/eller fältprov.
• Utbildningen vid fältprov ska, i möjligaste mån, ske vid prov där alla specialklubbens raser finns representerade.
Elevtjänstgöring
• Antagen till JPD-utbildning ska tjänstgöra som domarelev vid minst fyra (4) fältprov och/eller fyra (4)
eftersöksprov, som döms av domare auktoriserad av specialklubben. Elevtjänst ska ske för minst tre olika domare.
• För att eleven ska få tillgodoräkna sig elevtjänstgöring vid fältprov måste minst två (2) hundar gå till pris.
• Elevtjänstgöring kan ske vid ordinarie eller särskilt prov.
• Elevtjänstgöring bör vad gäller fältdelen göras på minst två underlag.
• Domarelev får starta egen hund under förutsättning att denne har någon som håller sin hund under tjänstgöringen.
• Domarelev kallas inte till elevtjänstgöring, dock ska provarrangör meddelas om elevtjänstgöring i förväg.
• Ersättning utgår inte till domarelev.
Aspiranttjänstgöring
• Domaraspirant (godkänd domarelev) ska genomföra godkänd aspiranttjänstgöring vid prov i eftersöksgrenar
och/eller fältprov.
• För att få tillgodoräkna sig aspiranttjänstgöring vid fältprov måste minst två (2) hundar gå till pris.
• Domaraspirant kallas av specialklubben till aspiranttjänstgöring.
• Aspiranttjänstgöring kan endast ske vid ordinarie prov.
• Domaraspirant får inte starta egen hund.
• Domaraspirant erhåller samma ersättning som auktoriserad domare.
• Ersättning till domaraspirant betalas av specialklubben.
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