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Utbildningsplan domare för Mondioringtävlingar
Övergripande utbildningsmål

Auktorisation som Mondioringdomare (STMR, MR, MRL, MRLH).
Delmål

Mycket god kunskap avseende regelverket. God färdighet i bedömning. God kunskap i hundens
fysiologi och anatomi.
Krav för deltagande

Medlem i SBK sedan minst två år.
Uppnått minst 18 års ålder.
Rekommenderad av SBK-distrikt eller rasklubb.
Vid ansökningstillfället måste aspiranten uppfylla någon av alternativen, att ha tränat och tävlat
Alt 1 – minst två hundar i MR1, MR2 och MR3 med godkänt resultat eller
Alt 2 – minst en hund i MR1 och MR2 och deltagit VM i MR3 samt tränat/tävlat
en ytterligare hund i MR 1 med godkänt resultat.
Vid ansökningstillfället ska aspiranten ha tjänstgjort som tävlingsledare minst två gånger eller
figurerat minst två gånger samt tjänstgjort minst tre gånger som skrivare (på planen).
Kurs

Domarutbildning arrangeras av UG Mondioring, som kontinuerligt gör en prövning av behovet
av domare. Antal deltagare, och i förekommande fall urval av deltagare i kursen, avgörs av UG
Mondioring.
Ansökan

Görs av SBK-distrikt eller rasklubb. Till ansökan ska bifogas meritförteckning som visar att
kraven för deltagande är uppfyllda.
Omfattning

Ca 48 timmar (exklusive aspiranttjänstgöring).
Allmänt

Aspiranttjänstgöring ingår som en del av domarutbildningen och ska ge aspiranten
förutsättningar att tillämpa sina kunskaper på bästa sätt under verkliga förhållanden. Aspiranten
ska ges möjlighet till att lägga upp en tävling i de olika klasserna.
En förutsättning för aspiranttjänstgöring är att aspiranten godkänts vid det skriftliga provet.
Godkänd aspiranttjänstgöring ska genomföras vid minst fyra tillfällen och totalt omfatta minst:
STMR
10 hundar
MR
30 hundar
MR 1 - 10 hundar
MR 2 – 10 hundar
MR 3 – 10 hundar
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Tjänstgöringen inom Mondioring-klasserna ska ha skett under minst tre olika domare, varav en
måste vara för en utländsk domare.
Domaren ska skyndsamt, på fastställd blankett, redovisa sina synpunkter på aspirantens arbete till
UG Mondioring. Till denna redovisning ska aspirantens protokoll bifogas (se bilaga sidan 4).
Förslag till tidfördelning för domarutbildning

Allmänna och grundläggande regler
Regler och bedömningsanvisningar lydnad- och hoppdelen
Regler och bedömningsanvisningar skyddsarbete
Praktisk bedömning

8 tim
8 tim
16 tim
16 tim

Summa

48 tim

Vidareutbildning

UG Mondioring har som mål att efter 2020 vartannat år genomföra en nationell domarkonferens.
Vidare att årligen, på olika platser i Sverige, arrangera domarträffar, där målsättningen är att
tillsammans praktiskt bedöma hundar, samt diskutera regler och betygsnivåer, i syfte att öka
samsynen inom domarkåren i SBK.

Domarkategorier enligt FCI

•
•

Nationell mondioringdomare
Internationell mondioringdomare

En nationell mondioringdomare är endast auktoriserad att döma nationella tävlingar i sitt
hemland.
En internationell mondioringdomare är auktoriserad att döma internationella tävlingar i utlandet.
Denne får även döma tävlingar med CACIT-utdelning.
För att bli internationell mondioringdomare måste domaren behärska någon av de officiella FCIspråken (engelska, tyska, franska och spanska) och ha dömt under minst 2 år och vid minst 8
nationella tävlingar.
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Auktorisationsbestämmelser
A. Teoretiskt aspirantprov

Det teoretiska provet är ett prov som kvalificerar för deltagande i aspiranttjänstgöring för
mondioringdomare, och är också ett krav för att få genomföra praktisk examination.
För deltagande i teoretiskt prov fordras att aspiranten har deltagit i en av UG Mondioring
anordnad domarkurs.
Provet kan ge 100 poäng. För godkännande krävs att aspiranten uppnår 70 poäng.
Teoretiskt prov anordnas efter behov enligt FS bestämmande. SBK-distrikt eller rasklubb står
som arrangör och har att sköta de praktiska arrangemangen. Ansökan om deltagande i provet
görs av SBK-distrikt eller rasklubb på fastställd blankett ”Anmälan till teoretiskt aspirantprov för
domare”, och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 14 dagar före provet.
Frågorna samt instruktioner för provets avhållande översänds till arrangören från
förbundskansliet, till vilket också aspiranternas svar, omgående efter provet, ska insändas.
Tiden för att genomföra provet är 1,5 timmar.
Senast två veckor efter provet meddelas aspiranten uppnått resultat.
B. Praktiskt aspirantprov

UG Mondioring är alltid arrangör för den praktiskt aspirantprovet oavsett om detta sker på en
officiell eller en inofficiell tävling.
Kan ske på ett officiellt prov. UG Mondioring ska godkänna referensdomaren (som även kan
vara den officiella domaren för provet). Provet ska genomföras med minst en referensdomare,
vilka utses av UG Mondioring.
UG Mondioring ska representeras vid tävlingen.
För deltagande krävs godkänt teoriprov och godkänd aspiranttjänstgöring.
Det godkända teoriprovet och de godkända aspiranttjänstgöringarna får vid provtillfället inte vara
äldre än tre år.
Vid provet ska aspiranten bedömas på 10 hundar varav minst två hundar i MR1, två hundar i
MR2 och två hundar i MR3, resterande hundar kan tävla MRL och MRLH klasserna.
Senast två veckor efter provet meddelas aspiranten uppnått resultat.
C. Kompetensprov

a) Domare som under det senaste två kalenderåret inte dömt något prov, måste för att åter få rätt
att döma, avlägga teoretiskt aspirantprov.
b) Domare som under de senaste tre kalenderåren inte dömt något prov, avlägga såväl teoretiskt
som praktiskt aspirantprov.
Ansökan om att få avlägga kompetensprov skall göras av SBK-distrikt eller rasklubb.
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PM - teoretiskt aspirantprov

Anmälan om deltagande i provet görs av respektive distrikt på fastställd blankett senast 14 dagar
innan provet.
Provet genomförs samtidigt av alla anmälda aspiranter inom respektive lokalklubb eller grupp av
klubbar. Klubbens/distriktets styrelse är ansvarig för att kontroll sker.
Provet får påbörjas tidigast kl. 18.00 provdagen. Tid 3 timmar.
Frågor och svarsblanketter översänds några dagar före provet, antingen till respektive lokalklubb
eller till person som utsetts till ansvarig för provet. Uppgift om denna ska lämnas till
förbundskansliet samtidigt med anmälan av deltagare.
Vid provets slut ska aspiranternas provskrivningar samlas in och kontrollanten lägger dem i
utsänt svarskuvert som omgående klistras igen och postas till förbundskansliet (senast
nästkommande dag).
PM - praktiskt aspirantprov

Om provet inte sker på officiell tävling ska provet ska rent tekniskt läggas upp som ett officiellt
prov. En representant från UG Mondioring ska alltid närvara.
Vid provet ska tio hundar bedömas av aspiranten, varav minst två i varje klass MR1-MR3. Om
provet sker i samband med officiell tävling ska upplägg och bedömning vara lika för alla hundar,
även de hundar som inte ingår i aspirantens prov.
Representant från UG Mondioring ska före provets början förse aspiranten och referensdomaren
med bedömningsprotokoll.
Aspiranten ska fungera som domare och leda provet.
Aspiranter ska före provets början informeras om:
• att denne inte får samtala gällande bedömningen.
• att samtliga betygsavdrag ska motiveras
• att protokollen ska skrivas under (med namnförtydligande)
Hundar och förare måste väljas med omsorg så att provet ger ett gott underlag för bedömning av
aspiranternas kunskap och färdighet.
Om någon av provhundarna avbryts eller diskvalificeras kan referensdomarna besluta att låta
ekipaget återuppta resterande del programmet.
Efter provet ges aspiranterna 30 min för att kontrollera protokollen och eventuellt förtydliga
betyg och motiveringar.
Representant från UG Mondioring ansvarar sedan för att underskrivna protokoll från
referensdomare och aspiranter, samt avskrifterna av aspiranternas betyg omgående insänds till
SBK:s förbundskansli.

4

