Minnesanteckningar förda vid telefonmöte med FA/DURK den 23 april 2019 samt
dokumentation av beslut tagna via mailkonversationer
Närvarande: Patrik Larsson, Stellan Johansson, Thore Larsson och Rolf Sandström.
1.
2. Flera elever har inte redovisat sina elever och tjänstgöringsbetyg NAMN BORTTAGNA
har gjort elevtjänstgöringar i varierande grad i höst och alla
påbörjar segrarklassblocket i november. BORTTAGET kliver av 14/8 och ställs på
väntelista inför nästa domarutbildning. Klart
3. DURK rekommenderar SKK att inte anta BORTTAGET till utställningsdomare för
Brittiska stående fågelhundar. Klart
4. Regelverket uppdateras fr.o.m. 2019-01-01 med nya anvisningar som är beslutade
löpande under 2018: Cacit kan bara delas ut på SM och specialklubbs huvudprov,
tillräckligt för kvalitetsdomare att tjänstgöra med annan domare en gång i
konkurrensklass samt anvisningar kring genomförandet av FA´s konkurrensklasser.
Klart
5. Vad gäller domare till FA´s konkurrensklasser ska planeringen var rullande tre år
framåt. Klart
6. Översyn av eventuell kostnadsersättning till domarelever. Beslutades att bordlägga
frågan tills vidare. Klart
7. För att underlätta och möjliggöra fler tillfällen till elevtjänstgöring beslutades via
mailkonversation att domarelev kan starta egen hund i kvalitetsklass i parti som
han/hon går elev i. Dock stryks bedömning/resultat ifrån den egna hunden. Detta
beslut makulerades 190423 eftersom det kan ifrågasättas utifrån SKK´s domaretiska
regler.
8. Elevläget: Domarelev18.
Nästan alla elever har gjort delprovet inför Steg 3 Konkurrens februari-mars.
Flera elever har genomfört elevtjänstgöringar under mars och april.
Några har gjort elever i konkurrensklass under perioden.
9. Elev 18. Examinationsplanering-tid och plats: Bolunda inte aktuellt pga privata skäl
hos ägarna. Gavs i uppdrag åt BORTTAGET att arbeta vidare med alternativet hos BORTTAGET.
Bra logistik för de ifrån södra delen av landet. Bra flygförbindelser till Landvetter och

bil ca 45 min för de ifrån norra delen av landet.
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10. Diskuterades proven med CACIT-status och specialklubbarnas hållning i frågan.
SISK önskar att kravet ska vara minst 2 partier. Diskuterades lämpligheten i det.
Risken är uppenbar att kvalitén på startande hundar sänks då det kommer ”raggas
upp” hundar för att få ihop 2 partier. Bättre med enkla, tydliga förutsättningar.
Syftet med att dela ut CACIT vid specialklubbsprov och SM är att göra det
attraktivare för lokalklubbarna och öka delaktigheten i FA och specialklubbarnas
arrangemang genom att vara med och arrangera specialklubbsprov och SM. Målet är
att öka status, intresse, deltagande och konkurrens vid både specialklubbsprov och
SM vilket gagnar samtliga rasers långsiktiga utveckling.
11. Utestående regelfrågor/anvisningsuppdateringar ej åtgärdade.
· Förslag från SISK om ändring av ”liggande stånd” och dess
innebörd/bedömning diskuterades. Utreds vidare.
· Motioner till årsmöten diskuterades.
· Beslöt DURK att skicka skrivelse till SKK om dispens för att få ändra datum för
provmerit för deltagande på SM till 24 månader ifrån första provstart då tiden
nu är betydligt kortare för vinter -SM.
12. I samband med jaktprovet 30-31 mars så begränsade arrangör (VBFK) provet så att
samtliga startande erbjöds en start istället för dubbelstart. För att klara det så
genomfördes ett parti under dag 2 med 4 hundar där bedömningen delades av två
tjänstgörande domare som bl.a. bedömde varandras hundar. DURK konstaterar att
förfarandet inte kan vara korrekt utifrån SKK´s etiska regler. Beslutade DURK att
resultaten ifrån partiet ska makuleras. BORTTAGET deltog inte i beslutet.
13. Övriga frågor. Inga ytterligare frågor för dagen.
Vid tangentbordet

