
Checklista för auktorisation av viltspårdomare
Sid. 1(2)

Elvens/aspirantens namn:______________________________________

(Det som står inom parentes nedan är det som krävs för godkännande)

Förkunskaper:
Praktisk erfarenhet av eftersök av skadat klövvilt i samband med jakt eller trafikolyckor?  (Ja)     Nej

Styrkt erfarenhet att och intyg utfärdat av en jaktledare eller motsvarande? (Ja)     Nej

Uppvisat bevis på Jägarexamen/bevis eller vapenlicens utfärdad före 1985? (Ja)     Nej

Uppvisad licens för nödvändiga vapen? (Ja)     Nej

Har vederbörande erfarenhet av viltspårprov, fört hund samt tjänstgjort som spårläggare i 
samtliga klasser? (Ja)     Nej

Elevtjänstgöring
Elevtjänstgöringen ska genomföras vid minst ett tillfälle i anlagsklass och tre tillfällen i öppen klass 
och ska omfatta bedömning av kortbenta raser, till exempel tax, drever, basset, beagle samt av 
mer högbenta raser, till exempel apporterande och/eller stående fågelhundar. Elevtjänstgöringen 
ska omfatta bedömning av minst sex hundar för minst två domare och där minst två hundar fullföljt
provets alla delar. Därutöver äger en elev endast rätt att göra elevutbildning vid två tillfällen per 
kalendermånad. Detta för att olika typer av väderförhållande och vittringsförhållande ska ingå i 
utbildningen. Elevdomare ska beakta att elevtjänstgöringen främst har ett utbildande syfte. Eleven 
ska upprätta protokoll över bedömda hundar. Efter bedömning ska protokollen överlämnas till 
tjänstgörande elevdomare, vilken granskar dessa och avger ett skriftligt utlåtande till den klubb 
som kallat eleven. Elevdomare ska också förvissa sig om elevens kunskaper om gällande regler för 
viltspårprov. 

Anlagsklass
Antal tillfällen Anlagsklass(1)______ _________________

Öppen klass
Antal tillfällen Öppenklass(3)____ ___________ 

Antal kortbenta(>0)____ _____________

Antal högbenta(>0)____ ______________ 

Totalt
Antal hundar(6)_____ _______________ 

Antal domare(2)______ _____________

Har tilldelade domare minst 3 års erfarenhet som viltspårdomare? (Ja)    Nej

Antal hundar som fullföljt provets alla delar (2)___________ ___________

Två eller färre tillfällen per kalendermånad? (Ja)    Nej

Elevtjänsgöringen avklarad den: ___________________________________________________



Sid. 2(2)

Aspiranttjänstgöring 
Efter fullgjord och godkänd elevtjänstgöring kallas elev till aspirant av den klubb, som antagit 
eleven. Aspiranttjänstgöringen ska genomföras vid minst ett tillfälle i anlagsklass och två i öppen 
klass och ska omfatta bedömning av lågbenta raser (till exempel drivande) samt av högbenta raser 
(till exempel apporterande och/eller stående fågelhundar). Aspiranten ska deltaga i 
förberedelsearbetet genom att självständigt lägga spår och upprätta spårbeskrivning. 
Aspiranttjänstgöringen ska omfatta bedömning av minst tre hundar i varje klass och dessa ska ha 
fullföljt provets alla delar. Därutöver äger en aspirant endast rätt att göra aspiranttjänstgöring vid 
två tillfällen per kalendermånad. Detta för att olika typer av väderförhållande och 
vittringsförhållande ska ingå i utbildningen. Aspiranten ska upprätta protokoll över bedömda 
hundar och därefter redovisa sin bedömning och föreslå pris för aspirantdomaren. Aspirantdomare 
ska beakta att aspiranttjänstgöringen är en examination samt att bedömningen av hundarna inte 
får diskuteras med aspiranten. Aspirantdomare ska efter avslutat prov snarast till den klubb som 
kallat aspiranten, översända ett skriftligt utlåtande med uppgift om aspiranten är godkänd eller 
inte. Aspirant som inte godkänts, kan efter kompletterande utbildning på nytt kallas till 
aspiranttjänstgöring. 

Anlagsklass
Antal tillfällen Anlagsklass(1)_________ ______________

Antal hundar som fullföljt provets alla delar (3)____________ _________________

Öppen klass
Antal tillfällen Öppenklass (2)_______ ________________

Antal hundar som fullföljt provets alla delar(3)________ _____________________

Totalt
Antal kortbenta (>0)________ _________

Antal högbenta (>0)________ __________

Deltagit i förberedelsearbetet (självständigt lagt spår och upprättat spårbeskrivning)?  Ja    Nej

Två eller färre tillfällen per kalendermånad? (Ja)    Nej

Har tilldelad(e) domare minst 3 års erfarenhet som viltspårdomare? (Ja)    Nej

Aspiranttjänstgöringen avklarad den:_____________________________________________

Auktorisation Efter fullgjord godkänd aspiranttjänstgöring ska den klubb som antagit person till 
domarutbildning utfärda auktorisation och domarlegitimation. Den klubb, som utfärdar 
auktorisation ska fortlöpande föra register över dessa och till SKK anmäla namn och personnummer
på auktoriserade domare. Viltspårdomare, som under en treårsperiod inte tjänstgjort som domare 
kan av den klubb som utfärdat auktorisationen avföras ur registret. 
Dock ska berörd domare kontaktas innan en sådan åtgärd vidtas. Även en sådan åtgärd ska 
meddelas SKK.
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