Minnesanteckningar domarmöte 190722
Närvarande: Camilla J, Micke O, Palle W, Tom P, Jan-Henry Y, Nisse M, Robert, Anne-Lie,
Lars M, Maritha, Malin N, Johnny S, Åsa W, Lars W

Cimbriaincidenten
Diskussion kring hur korrekt agerande av domare skulle ha varit. Loppet skulle ha avbrutits
omedelbart och inte godkänts.
Det är sedan tidigare beslutat att en luftsiren ska användas för att domare ska kunna signalera
till harförare att avbryta lopp. Siren ska användas oavsett om harförare befinner sig i samma
rum som domare eller ute på innerplan (för att skynken ska kunna dras om så krävs).
Bangruppen har beslutat att banansvariga ska dela idéer med varandra kring hur man kan
täcka mellanrummet mellan gallren. Rekommendation detta år är att 50% av öppningen täcks,
eventuellt ska det monteras på samtliga burar till nästa säsong.

Uppdatering av domare
När domare varit inaktiva under en period så ska domaren uppdateras kring nya regler/rutiner.
Exvis domarprotokollet – alla lopp ska dokumenteras, oavsett om det är UA/godkänt eller om
det hänt något.
Nya domare – hur löser vi utbildningen för dem? Förslag att nya ska gå bredvid rutinerad
domare, helst på andra banor än hemmabanan.
Utbildningsvideos, lopp med olika incidenter att diskutera kring är önskvärt.
Skapa en domargrupp som kan ta fram underlag för utbildning. Som grund kan det material
som redan är framtaget användas. De som ingår i gruppen blir Tom (sammankallande), Lars
M, Palle och Micke O. Camilla är länken till SHCF
Diskussion kring kurvkontrollanter – det är domarens ansvar att utse personer som har rätt
kunskap för uppdraget.

Övriga frågor

Diskussion kring tveksamma lopp och svårigheten att se exakt vad som händer i hela loppet,
viktigt att ha uppmärksamma/duktiga kurvkontrollanter.
Diskussion kring licenslopp, hundägarens ansvar att placera hund i rätt box.
På domarmötet under SM förra året blev Johnny Stål uppdaterad till A-domare.

