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Till SKKs läns- och specialklubbar 
 
 
 

Nya Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare 
gällande från 2013-01-01 
 

Gruppallroundutbildning 
Den största förändringen i de nya reglerna är att SKKs Domarkommitté (DK) infört en 
utbildning av blivande gruppallrounders. Det nya är att domare som känner sig redo att satsa 
på en utbildning till gruppallrounder för viss rasgrupp ansöker om det till SKK/DK, och blir då 
tilldelad en handledare som är med och utformar en utbildningsplan som sträcker sig över en 
treårsperiod. Utbildningsplanen kan omfatta max 30 raser/3 år. Den erfarna handledaren kan 
stötta, ge feedback och finnas till hands under utbildningen. 

För att kunna ansöka om sådan utbildningsplan krävs att vissa grundkriterier är uppfyllda 
innebärande att domaren ska ha dömt minst i fem år efter auktorisation som exteriördomare, 
samt med mycket goda omdömen ha genomfört vidareutbildning av enstaka ras på minst tio 
raser. 

Mer information om den nya gruppallroundutbildningen finns på sidan 18-19 i regelhäftet. 

 

Övriga förändringar i vidareutbildningen 
Domare kan fortfarande precis som tidigare välja att fortsätta utöka sitt rasregister utan att 
ansöka om att bli gruppallrounder, domaren utbildar sig då på så kallade 'enstaka raser'. 

• utökning av rasregister får från 2013-01-01 påbörjas tidigast två år efter auktorisation 
som domare (tidigare gällde tidigast tre år). 

• för auktorisation genom utökning av rasregister med 'enstaka raser' sänks gränsen till 
max 8 raser per år (tidigare max 10). 

• det antal raser en domare kan vara elev/aspirant/aspirant vid examination på samma 
dag höjs till max 3 raser per dag (tidigare max 2). 

• vid examination har skrivningen ändrats något avseende antal hundar; 
’Examination genomförs med minst 5 hundar, helst 7-10 hundar per ras'. 

 

Grundutbildningen är oförändrad. 

 

I kapitel 3 'Till Sverige inflyttad utomnordisk domare' 
har texten delats så det tydligt framgår vad som gäller för domare som flyttar till Sverige från 
annat FCI-land, respektive domare som kommer från icke FCI-land. 
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