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1 Domarreglemente 

Domarnas beslut kan ej överklagas eller kommenteras. 

 

1.1 Blivande domaraspiranter 

För blivande domaraspiranter gäller: 

 Att under större delen av de senaste säsongerna ”ha dömt” under träningar under 

överinseende av tränare eller bandomare, vilka skriver ett intyg (enl. mall) som skickas till 

HS. 

 Att gå som elev/ aspirant på tävling tillsammans med domare som dömt minst 3 år. 

 Två godkända aspiranttjänstgöringar genomförda under en tolvmånadersperiod krävs för att 

bli ordinarie bandomare. 

 

1.2 Domarkontroller före tävling 

Följande kontroller ska utföras av domare innan tävling: 

 Att underlaget består av gräs 

 Att inga gropar, inget glas mm finns på banan och i sandgropen 

 Att uppbromsningssträckan är väl tilltagen, minst 15 m från mållinje till sandgropen samt att 

avlänkningsrullen för harlinan är riktigt placerad och avskärmad. 

 Burkontroll; att den invändigt ej kan åsamka hunden skada och att bur eller marken runt 

buren ej kan förorsaka skada på hund eller startare. 

 

1.3 Vad är nollning? 

Nollning är en förseelse som hunden gör i samband med start eller under loppet som endast 

påverkar dess egen placering och tid. (Ex. hunden kommer inte iväg, hunden springer av banan, 

hunden ropas i mål av hämtaren) Det är en markering till ägare och tränare att ytterligare träning är 

nödvändig. Hund som nollas i ett försöksheat får räkna poäng om den springer utan anmärkning i 

resten av tävlingen. Hund som nollas i båda försöksheaten går inte till final/semifinal. Nollning i 

final/semifinal ger inga poäng. Vid utebliven tid p.g.a. nollning i försöken dubblas den andra 

försökstiden i final räknas placering (nollning=4 plac.). När hunden tar sin licens får den inte ådra 

sig någon nollning.  

Domarna ska, om tävlande så önskar, lämna skriftlig kommentar vid nollning. 
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1.4 Vad är R.A.F.? 

Ruffing, Attack, Fighting! 

Bråk på banan, med en eller flera hundar aktivt inblandade i situationen. 

 

1A: Första varning, fortsatt tävlande men inga poäng. 

 Varning i final medför placering 4 och inga poäng. 

1B: Andra varning = diskvalificering och sluttävlat för dagen. 

 

2: Diskvalificering = diskvalificering direkt och sluttävlat för dagen. 

 

Fyra varningar eller tre diskvalificeringar/säsong = indragen licens = > åter träning, ny 

licenstagning. 

Domarna ska, om tävlande så önskar, lämna skriftlig kommentar, vid RAF 

 

1.5 Detta är tillåtet under ett lopp 

Följande händelser är tillåtna under lopen: 

a) Spårbyte 

b) ”Låta”, dvs.  skälla, gnälla, yla, morra eller tjuta 

(enligt praxis tillåts också att hunden vrider på huvudet om det inte är i samband med 

R.A.F.) 

c) Trängning (på banan) 

d) Hund får svara på RAF (men ej utveckla dispyten). 

 

1.6 Omlopp 

Omlopp får dömas på nedanstående grunder, tidpunkt för omloppet bestäms av domare i samråd 

med tävlingsledning 

 

a) Vid tekniskt missöde 

b) Då en eller flera hundar har påverkat loppet så att korrekt bedömning ej är möjlig. 

 

1.7 Rapportering 

Domaren är skyldig att rapportera till måldomare/sekretariat om någon hund gör sig skyldig till 

varning eller diskvalificering. (Domaren ska rapportera till sekretariatet om man ser en nollning, 

som man tror att sekretariatet ej vet om.) 

 

1.8 Beslut 

Domarens beslut kan inte överklagas 

Tävlande kan få en muntlig förklaring/förtydligande av domslut vid pauser eller efter tävlingens slut 
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1.9 Riktlinjer för att få döma 

a) Domare skall ha döma minst två tävlingar per säsong om inte särskilda skäl föreligger. 

b) För att döma ska medlemsavgiften vara betald före första tävling. 

c) Domare som avgår eller upphör att döma ska själv meddela domaransvarig. 

d) Reseersättning utgår till domare med 10:-/mil, undantaget första tävlingen de dömer för året. 

HS betalar efter ansökan från resp.domare. Detta gäller som prov 2012. 

 

1.10 Ändring i domarreglemente 

För att ändra/tillägga i denna anvisning, krävs enkel majoritet på ett i förhand utlyst domarmöte. 

 

Ovanstående domarreglemente är fastställt av domarmöte 

Godkänt av huvudstyrelsen 2012-03-10 , gäller fr.o.m. Säsong –12. 


