
 

  

Distriktet 
Distriktet ansvarar för att 

1. Kalla domare till tjänstgöring vid officiella lydnadsprov inom SBK inom Stockholmsdistriktet 

(ej SM) samt för SKK läns-, special och rasklubbars lydnadsprov inom Stockholmsdistriktet. 

2. Kalla domare till tjänstgöring vid officiella bruksprov inom Stockholmsdistriktet (ej SM). Det 

gäller även prov arrangerade av rasklubb. 

3. Kalla domare till tjänstgöring vid återbud från tidigare kallad domare (gäller ej vid byte av 

uppdrag enligt punkten 2 ”Domare” nedan). 

4. Meddela lokalklubb om domarändringar. 

Lokalklubben 
Lokalklubben ansvarar för att  

1. Meddela kallade domare om tid, samlingsplats och deltagare för provet. Vid en hög 

anmälningssiffra vid lydnadsprov ska aktuell domare alltid vidtalas och ge sitt godkännande. 

2. Vid inställda prov meddela kallade domare samt distriktet om att provet är inställt. Under 

vilka förutsättningar ett prov får ställas in framgår av gällande regler för bruks - och 

lydnadsprov. 

3. Vid behov av fler domare till ett prov än vad som tilldelats av distriktet, kontakta distriktet 

som enligt punkterna 1-2 ”Distriktet” kallar ytterligare domare till tjänstgöring. 

4. Domarlistan ska tillämpas så att domare om möjligt prioriteras från vänster till höger. Det 

innebär att i första hand ska den/de domare som står till vänster anlitas om fler domare är 

uppsatta och inte alla behövs. För bruks gäller vidare att domare till vänster i första hand 

dömer specialen för de fall en uppdelning sker mellan huvudmoment, specialmoment och 

lydnadsmoment. Lokalklubben ska meddela den/de domare som friställts och distriktet. 

Domare 
Domare ansvar för att 

1. Tjänstgöra vid tilldelat uppdrag. Om domaren får förhinder ska punkten 2 och 3 nedan 

tillämpas. 

2. Vid byte av tävling med annan domare meddela distriktet. Med byte avses att två domare 

byter varsitt fördelat domaruppdrag. 

3. Vid återbud (inget byte) till tilldelat domaruppdrag ska distriktet meddelas i god tid. 

Distriktet tillsätter domare enligt punkt 3 ”Distriktet” ovan. 

Vägledning för distriktet, lokalklubb 

och domare vid fördelade 

domaruppdrag inom 

Stockholmsdistriktet 2014 och framåt 
 


