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COCKER SPANIELKLUBBENS RIKTLINJER FÖR PERSONER SOM ÖNSKAR  
UTBILDA SIG TILL EXTERIÖRDOMARE PÅ COCKER SPANIEL. 
 
Fastställda av Cocker spanielklubben/HS 2015-02-17 
 
Det finns olika kategorier av sökande att ta ställning till: 
 

1. Personer ur Cocker spanielklubbens egna led som söker till SKK:s preparandkurs  
för blivande exteriördomare. 

2. Personer som söker till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare och som 
har sitt ursprungliga rasintresse i andra raser (vanligtvis i spanielraser, men kan även  

vara andra raser). 
3. Exteriördomare som redan är auktoriserad på annan ras och vill vidareutbilda sig 

d.v.s. utöka sitt rasregister med cocker spaniel. 
   

Dessa tre kategorier ser vi att man måste hantera på lite olika sätt. 
 

Viktigt att påpeka är att detta är riktlinjer. Det går inte att exakt mäta de egenskaper som 
ger en bra exteriördomare för rasen, vilket gör att en individuell bedömning måste göras i 

varje ansökan. 
 

Litteraturhänvisning för blivande exteriördomare för cocker spaniel. 
1. CSK:s raskompendium. 

2. Boken Cocker spaniel av Kari Haave (Ica-förlaget). 
 

Övriga tips: 
1. Att åka till rasens hemland England och se bedömningen av rasen vid ringside 
på en utställning. 

2. Att närvara på klubbens Club Show och se bedömningen vid ringside. 
 
 
 

 
 



     2 (2) 
 

 

Kategori 1 - Personer ur CSK:s egna led som söker till SKK:s preparandkurs för blivande 
exteriördomare 

 
Önskvärt: 

*Mångårig uppfödning av välmeriterade hundar (dokumenterat via utställningsresultat). 
* Vara väl insatt i rasens standard och veta vad han/hon vill uppnå med rasen. 

*Närvarointyg på att man har bevistat ett helt spanielprov där rasen är representerad. 
*Dömt cocker spaniel på inofficiella utställningar. 

 
Kategori 2 – Personer som söker till SKK:s preparandkurs för blivande exteriördomare 

och som har sitt ursprungliga rasintresse i andra raser 

Önskvärt: 
*Gedigen erfarenhet av sin egen ras – i första hand spanielraser. 

*Dokumenterat intresse för cocker spaniel – ska framgå i ansökan t ex. närvarat vid    
  utställning/tittat på bedömning, varit ringsekreterare på rasen flertalet gånger etc. 

*Närvarointyg på att man har bevistat ett helt spanieljaktprov där rasen är representerad. 
*Studerat CSK:s raskompendium. 

*Referenser – referenterna skall vara väl insatta i rasen och det är viktigt att de är tillfrågade. 

Kategori 3 – Exteriördomare som vill utöka sitt rasregister med cocker spaniel 

Här skall rasklubben titta på intresse/förmåga att döma rasen. Intresset för rasen skall 
vara dokumenterat. De som dömer annan spanielras är prioriterade.  

 
Önskvärt: 

*Ska ha studerat CSK:s raskompendium 
*Ska ha gått passiv elev en (1) gång för domare, gärna brittisk eller nordisk, med mångårig  

  erfarenhet att döma cocker spaniel, eller för någon av de domare som finns upptagna på         
  SKKs lista över examinatorer för vår ras. 

*Intyg på att man bevistat ett helt spanieljaktprov där rasen är representerad. 
*Referenser – referenterna skall vara väl insatta i rasen och det är viktigt att de är tillfrågade. 


