Minnesanteckningar förda vid Smålandsdistriktets domarkonferens för
bruksprov, Vrigstad 20200215.

Erik Rosander förrättade upprop som visade att 32 av distriktets 38 domare var närvarande.
Nio av dessa domare dömer även lydnad.
Domarutbildning pågår i distriktet med 4 deltagare, varav två var med på konferensen.
Därefter leddes konferensen av Mats Axelsson och Matti Kumpula, UG bruks.
De började med att presentera personerna i UG och lite vad arbetet går ut på.
Målsättningen är att få till likvärdiga, rättvisa bedömningar i hela landet från söder till norr mm.
Oacceptabelt beteende togs upp. Vikten av att funktionärer, auktoriserade
av SBK, rapporterar, när det är befogat.
Händelsen ska beskrivas så noggrant som möjligt, både av funktionär och föraren till hunden.
Blanketten finns digitalt, men måste skrivas ut och undertecknas innan den skickas in till SKK
som bestämmer om hunden ska stängas av under utredningstiden och/eller efter.
Rapportering om störande beteende rapporteras av ansvarig domare direkt till SBK som beslutar
om eventuellt tävlingsförbud. Antalet rapporteringar var 2014 23 st, 2015 8 st, 2016 12 st,
2017 11 st, 2018 17 och 2019 8 st.
Domare vid bruksprov tillsätts av distriktets domaransvarig. Klubbarna kan inte välja. När
domaruppdragen delas ut tas hänsyn till en rad faktorer såsom ekonomi, erfarenhetsutbyte,
bibehållande av kompetens mm.
De etiska reglerna för prov och tävling gicks igenom, dokument finns att hämta på SBK.
Där finns bl a olika scenarier gällande jävsfrågan beskrivna.
Konferensen fortsatte med olika regelfrågor. Skillnaden mellan orden skall och bör i regeltexten,
där bör förstås är mera tillåtande.
Vikten av att skilja på små och stora fel. Grupparbete där olika beskrivna moment diskuterades
och redovisades. Videobedömning av två hundar i elitklass. Dessa videor finns på nätet
”Sölvesborg 2015”. Momenten Skall, Kryp, Inkallande med ställande och läggande, Stege, Fritt
följ och Apporteringarna. De närvarande bruksprovsdomarna var relativt eniga i sina betyg som
också stämde bra med det ”facit” som Mats redovisade.
Vi anmodades att notera samt dra för fel i utgångsställningen och för olika kroppshjälper. Normalt
rörelsemönster gäller och korrekt utgångsställning innebär att stå parallellt med fötterna,
händerna vid sidorna och blicken framåt. Vid apporteringarna ska apporten hållas i en hand med
armen ner vid sidan när utgångsställning gäller, t ex vid avslut. Det är alltså inte helt OK ha ena
foten framför den andra (går dock bra vid kast av apportbock e t c) eller att stå med apportbocken
i brösthöjd. Domarna uppmanades att informera klubbarnas tävlingsförare om detta.
Tips vid bedömning av kryp, titta på rygglinjen för att inte luras av hunden storlek.
Om domaren efter att ha satt ett betyg upptäcker att betyget är felaktigt så ska det ändras.
Vidare upplyste Mats och Matti om en önskvärd förändring av framåtsändandets yttre märkning,
dessa markörer ska flyttas ut i sidled för att inte bli till någon ”hjälp” för hundarna.
Konferensen som engagerade sina deltagare avslutades. Tack framfördes.
Vid pennan
Anita Andersen

