Inbjudan till domarutbildning i freestyle HtM 1-3 juli 2022
Seminariet kommer att hållas i Linköping med Yvonne Öster och Pernilla Pöykiöniemi

Antagning och utbildningens omfattning
Antagningen till och genomförandet av utbildningen till freestyledomare, (auktoriserad
freestyledomare dömer tävlingsklasserna freestyle och heelwork to music, HtM), omfattar
följande steg:
●
●
●
●
●
●
●
●

Skriftlig ansökan.
Formella krav och önskvärda personliga egenskaper.
Förberedande teoretiskt prov.
Förberedande webvideos.
Seminarium, två och en halv dagar.
Provbedömningar efter slutfört seminarium .
En domarelevtjänstgöring alla klasser, minst 10 ekipage/klass.
En aspiranttjänstgöring alla klasser, minst 10 ekipage/klass.

Antagningsförfarande till freestyledomarutbildningen
Formella krav och personliga egenskaper
● Ålder: lägst fyllda 18 år.
● Tävlat i freestyle/HtM med uppflyttningspoäng i klass I eller uppflyttningspoäng i
lydnadsklass I eller domare i annan hundsport.
Vid annan likvärdig kompetens kan dispens sökas.
● Godkänd tävlingsledarutbildning.
(Kan göras via Internet, kontakta Rolf Gustavsson, 4000gustavsson@telia.com).
● Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.
● Förmåga att fatta beslut i pressade situationer.
● Stor integritet.
● God iakttagelse- och koncentrationsförmåga.
● Referens från styrelse i hemmahörande klubb eller av två olika personer.
Referensen ska innehålla synpunkter om den sökandes lämplighet som domare.
● Medlemskap i SKK-organisationen.

Förberedande teoretiskt prov
Teoretiskt prov genomförs på Internet och berör gällande freestyle- och HtM-regler,
dopingreglementet samt etiska regler. Godkänt resultat på provet är obligatoriskt för sökande
till domarutbildningen. Giltigt prov ska finnas domarutbildarna tillhanda vid tiden för sista
ansökningsdag inför antagning till domarutbildning.
Underkänt förberedande teoretiskt prov får skrivas om maximalt två gånger.

Ansökan
Personer som innehar ovan listade personliga egenskaper och uppfyller de formella kraven,
samt har utfört det förberedande teoretiska provet med godkänt resultat ansöker skriftligen till
utbildningsansvarig senast den 1 juni 2022 med bifogade intyg och referenser.
Ansökan skickas till Yvonne Öster yvonneoster013@gmail.com
Ansökan ska styrka ovan nämnda punkter. Frågor sker via mail eller telefon 0705-292058.
Svenska Freestyleklubbens grupp för domaransvariga bedömer de sökandes meriter. Gruppen
avgör därefter vilka som kan kallas till domarutbildningen.
Den ansökande får svar från domargruppen efter att ansöknings- och antagningsförfarandet är
genomfört.
Kostnad:
Domareleven står själv för alla kostnader i samband med utbildningen. Bidrag kan sökas från
den lokala klubben, distrikt eller på annat sätt.
Kursavgiften är 2500 kronor som ska vara Svenska Hundfreestyleklubben tillhanda den 25
juni. I avgiften ingår, kursmaterial, fika och luncher.
Kursstart: Fredagen den 1 juli 15:00
Kursavslutning Söndagen den 3 juli ca klockan 16.00
Läs mer om Svenska Hundfreestyleklubben: www.shfk.se

