
Domarmall för handling    
 

Används för domarens egna anteckningar om domaren så önskar 
 

Utställning: Datum: 
 

Katalognummer:        

Uppställning/genomgång: 

med tandvisning, m.m. 
       

Rörelser: 

fram & tillbaka, figur som t.ex. cirkel eller 

triangel, rörelse i grupp, m.m. 

       

Rasspecifikt uppvisande:        

Helhetsintryck av ekipage: 

samarbete, kontakt, attityd, m.m. 
       

Övrigt:        

Vidare till nästa omgång        

Vidare till final        

Placering        

SM - kval        

 

  



 

 Bedömningsutlåtande- och domarmallens utformning och användande 
 

 De olika bedömningskategorierna 

 Uppställning/genomgång med tandvisning, m.m. 

Här sätts handlerns färdigheter inom handling och dennes uppmärksamhet på prov. Handlern ska under genomgången göra en tandvisning på hunden och domaren kan gärna 

göra det lite svårare för handlern genom att gå runt ekipaget vid uppställning och/eller flytta något ben på hunden vid genomgång. För att ytterligare kontrollera handlerns 

kunskaper kan domaren gärna ställa någon utställningsrelaterad fråga till handlern. 

 Rörelser fram & tillbaka, figur som t.ex. cirkel eller triangel, rörelse i grupp, m.m. 

Här bedöms handlerns förmåga att visa upp hundens rörelser på bästa sätt. Domaren ska låta de tävlande visa upp sin hund i olika figurer, t.ex. någon av dessa: cirkel, fram och 

tillbaka, triangel, ensam eller i par. Domaren ska också bedöma hur handlern visar upp hunden i grupp, tillsammans med övriga medtävlare. Anpassning till den egna hunden samt 

till andra medtävlare bedöms.  

 Rasspecifikt uppvisande 
 Här bedöms handlerns kunskaper om hur den egna rasen visas. Vid byte av hund på tävling bedöms även handlerns kunskaper om byteshundens rasspecifika uppvisande.  

 Helhetsintryck samarbete, kontakt, attityd, m.m. 

 Här bedöms kontakten och samarbetet mellan hund och handler, samt ekipagets attityd. Domaren beaktar allt i handlerns uppvisande och bedömer ekipagets helhetsintryck. 

 Övrigt  
 Här finns plats för ytterligare synpunkter samt tips till handlern för framtiden. 

 

 Här är ett exempel på hur ett bedömningsutlåtande skulle kunna se ut: 
 

Domaren behöver nödvändigtvis inte kommentera allt enligt bedömningsmallen. Rubrikerna på 

bedömningsmallen är endast ett fåtal för att ge frihet i bedömningen och göra det möjligt för 

domaren att fokusera på vissa saker i handlerns uppvisande, samt ge möjlighet till att analysera 

dessa. dessa.  

Bedömningsutlåtandemallen tar upp det grundläggande en handler bör veta och är ett stöd för 

domaren att bedöma enligt handlingens grundtanke. 

Om Om Om domaren så önskar kan denne ta hjälp av domarmallen för egna, personliga anteckningar.  

 

Det är Det är varje handlingdomares ansvar att vara väl insatt i bedömningsmallens utformning 

samt att ha vetskap om hur denna ska användas.     

 

 

 

 

 

   

Bedömningsutlåtande för handling   (junior handlers ex.) 

 

Utställning: Datum: 

Katalognr: 
 

Namn: Ras: 

Uppställning/genomgång: 

med tandvisning mm. 

Mkt fin uppställning! Flyttade sig när domaren gick runt, skymde hundens    

tänder vid tandvisning, såg inte att domaren flyttade ett ben på hunden vid  

genomgång. 

Rörelser: 

fram & tillba ka, figur som t.ex. cir kel el ler triangel, rörelse i grupp m.m.  

Bra figurer, kunde gått mer i linje rakt från domaren vid fram & tillbaka,  

anpassar sig bra till övriga medtävlare.  

 

Rasspecifikt uppvisande: 

Mkt bra! 

 

 

Helhetsintryck av ekipage: 

samarbete, konta kt, att ityd m.m.  

Ett trevligt ekipage som samarbetar och har bra kontakt. 

 

 

Övrigt: 

Var uppmärksam på domaren, men behåll ändå koncentrationen på den  

egna hunden, med några finslipningar här och där kommer det att gå  

väldigt bra i framtiden! 

Domare/signatur:   Anna Andersson 
Placering: 
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   SM – Kval:    


