
Motion 12: Förkorta domarutbildningen 
 

Bakgrund 
För att bli shetlandsdomare tar det ca 7 år innan man är klar, man ska först gå en exteriörkurs och där 
ska ansvariga domaren rekommendera aspiranten vidare till den fortsatta utbildningen. Sedan ska man 
gå som domarsekreterare 10 gånger, man ska vara aspirant i mellan 3-5 år, får ej gå som aspirant på 
mer är 5 utställningar om året och man ska gå som aspirant på 15 utställning sammanlagt och ska ha 
gått bredvid minst 5 olika domare. När man sen känner sig klar med sin utbildning ska man avlägga 
ett praktiskt prov som då tex är att man bedömer 2-3 klasser på en utställning. Mentorn till aspiranten 
ska sedan “rätta provet” och aspiranten ska sedan bli rekommenderad till SSS domarutbilningsnämnd 
och sen avlägga ett nytt prov där. 
 

Denna process tar för lång tid, tittar vi på hur våran domarlista ser ut nu så finns det flera som inte 
längre dömer pga ålder eller annat men där är även aktiva som kanske börjar komma till åldern. Vårt 
domarbestånd blir mindre och mindre med åren och utbildningen tar för lång tid för att beståndet ska 
upprätthålla samma mängd. 
 

Vi ska också tänka att de flesta av dem som är domare idag har INTE gått igenom denna utbildningen 
som dagens domare måste gå.  
 

Förslag (motivering) 
Vi vill med denna motionen korta ner/ förenkla domarutbildning. Kan vi på något sätt förkorta ner 
utbildningen kan vi kanske få in fler nya domare, vilket vi såklart vill.  
Med ett litet domarbestånd så får vi också en trång syn på shetlandsponnyn och den blir inte så 
varierad. Får vi ett bredare domarbestånd så får vi också en bredare syn på shetlandsponnyn och 
shetlandsponnyn kan också utvecklas.  
 

Vi tycker också att det är viktigt att ta hänsyn till de som vill bli domare som har reell kompetens och 
det viktigaste är inte att man har formell kompetens. Den reella kompetensen kan vara mer användbar 
i domaryrket.   
 

Det har funnits en rad olika aspiranter genom åren som har påbörjat utbildningen men sen har tröttnat 
bland annat pga den långa utbildningstiden.  
 

Enligt paragraf 5.3 i plan och riktlinjer så står det “En domare ska ha dokumenterat god kunskap om 
rasen och aktuella regelverk för shetlandsponnyn.”  
Det står inte att domaren ska ha genomgått en utbildning osv. Vad betyder “dokumenterat god”? Även 
här kan man hänvisa till den reella kompetensen, som uppfödare kan man ha fött upp ett visst antal 
godkända hingstar, ett antal diplomsto och stort antal BIS, kan då detta vara dokumenterad god 
kunskap om rasen? 
Andra föreningar har slagit ihopa sina utbildningar med olika raser som tex Ardenner, Russ och 
Nordsvensk. 
 

Yrkande 
Vi föreslår att årsmötet beslutar 
att förkortar/förenklar domarutbildningen 
att reell kompetens ska kunna tillgodoräknas i utbildningen 
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Styrelsens svar på motion 12 
 
Generellt om domarutbildningen 
Att bli exteriördomare är en lång process och SSS utbildning är en av de tydligaste och mest 
strukturerade av alla raser. I teorin går det att bli domare på 3-4 år för den som verkligen ligger i, även 
om minst 5 år är en mer rimlig förväntning. Tiden och omfattningen kan tyckas övermäktig men det 
är också viktigt att förstå varför det ser ut som det gör.  
 
Att bedöma hästar är inte något som alla kan eller ska göra och det kräver av olika skäl både tid och 
erfarenhet för att bli redo för det. Som domare ska du inte bara ha förmågan och kunskapen att 
bedöma hästen, du ska också ha tryggheten att stå för din bedömning, bemöta hästägare på rätt sätt 
och ha respekt för din roll som domare, liksom att kunna presentera din bedömning på ett konstruktivt 
och konkret sätt. Varje moment i utbildningen finns där av en anledning: genom att gå som 
domarsekreterare får du in nomenklaturen, genom att gå som aspirant får du möjlighet att stöta och 
blöta din syn på bedömningen med erfarna domare och att följa deras bedömning och när du sedan får 
testa på att döma parallellt med domaren får du konkret övning i att själv döma. 
 
För att hamna ”rätt” och bli stabil i din bedömning behöver du också titta på en stor mängd hästar, för 
att få en känsla för fördelar och nackdelar och se olika modeller av hästar inom rasen. Detta är sådana 
saker som man inte kan läsa sig till eller får med sig automatiskt utan något som man får av tid och 
övning. Det finns flera aspiranter som längs vägen har hoppat av eftersom vissa delar visat sig för 
jobbiga, särskilt när det gäller delen att stå inför hästägarna och redovisa sin bedömning – men också 
på grund av den granskning från hästägarna det innebär att stå som domare i mitten av ringen. 
 
Att döma hästar är både roligt och givande och ett privilegium och förtroende från hästägarna. 
Styrelsen ser gärna att fler utbildar sig och även för den som inte i slutändan blir eller vill bli domare 
innebär utbildningen en fantastisk möjlighet att få se på hästar och lära sig ett spännande hantverk. 
 
Förkortad domarutbildning? 
Vad gäller det som motionen framför om att domarutbildningen bör bli kortare eller enklare ser 
styrelsen det som problematiskt att försöka stressa fram nya domare. Det är viktigt att processen får ta 
den tid det tar mot bakgrund av det ovan anförda. Samtidigt ser vi att det finns skäl att regelbundet 
fundera över vårt utbildningssystem så att vi får fram nya domare i lämplig takt och att vi ställer 
rimliga krav. Det finns absolut utrymme att pröva olika varianter eller ha en generell diskussion kring 
hur utbildningen ska se ut. Kanske går det t.ex. att ange ett antal hästar som personen ska ha varit med 
och bedömt i stället för ett antal utställningar, eller att det går att ta fram ett tydligare aspirantsystem 
så att aspiranterna faktiskt är ute på utställningarna och kommer framåt i utbildningen? 
 
En viktig del av ansvaret faller också på regionalföreningarna att arrangera exteriörkurser för de som 
är intresserade av bedömning, dels för att utbilda uppfödarna rent generellt och dels för att få fram 
potentiella domaraspiranter. I normalfallet är det via dessa kurser som aspiranter rekommenderas. 
 
En annan del där det är viktigt att regionalföreningarna bidrar är genom att ta emot, och gärna även 
uppmuntra, domaraspiranter som kan gå bredvid de ordinarie domarna vid sina utställningar. Vi har 
många utställningar att välja på och den aspirant som ska bli domare får också förutsättas vara 
tillräckligt intresserad av uppdraget för att faktiskt vilja anstränga sig för att ta sig ut och gå som 



aspirant. För att de ska kunna få sin utbildning krävs dock också att de faktiskt tas emot, något som 
inte alltid har varit självklart. Där behöver SSS ha en bra dialog med regionalföreningarna. 
 
Även med de regler som nu gäller finns möjligheten att i vissa delar förkorta utbildningen. Den som 
redan är domare inom andra raser har möjlighet att hoppa över sekreterarperioden och gå färre 
tillfällen som aspirant, eftersom dessa domare redan har både nomenklatur och erfarenhet av att 
bedöma hästar med sig. Under förra året hölls även en domarkurs där flera personer blev aspiranter 
utan att ha gjort samtliga 10 tillfällen som sekreterare.  
 
Bredare syn på rasen? 
Motionen påtalar att inte alla domare som nu är verksamma har genomgått nuvarande 
domarutbildning. Historiskt sett har saker sett annorlunda ut och längs vägen har domarutbildningen 
kommit till med de krav som finns idag. De som varit domare väldigt länge har godkänts för länge 
sedan enligt de regler som gällde då. Det ligger däri inte någon motsättning.  
 
Exteriördomarens uppgift är att bedöma shetlandsponnyn med rasstandarden som grund. Styrelsen 
ställer sig därför något frågande till de formuleringar som talar om att man önskar en bredare syn på 
shetlandsponnyn. Att det är viktigt att vi har ett tillräckligt antal domare håller styrelsen självklart 
med om och även om det av naturliga skäl förekommer viss variation mellan domares bedömningar är 
målet att ha en samsyn kring rasstandarden. Det finns för närvarande ett 20-tal godkända domare 
inom rasen och dessa representerar både en bredd i sin syn och en stor samlad erfarenhet av både 
bedömning av hästar och av rasen.  
 
Reell kompetens 
Motionen nämner ”reell kompetens” vilket inte förklaras närmare. Det får förutsättas att samtliga som 
är aktuella som domaraspiranter eller domare för shetlandsponnyn har en reell kompetens i form av 
t.ex. erfarenhet som uppfödare eller som domare för andra raser. På så sätt tas detta redan tillvara vid 
urvalet. Någon ”formell” kompetens (d.v.s. någon särskild utbildning) finns inte som krav för att få bli 
aspirant. Däremot ser styrelsen det som självklart att den som ska bli domare ska utbildas och 
examineras enligt samma modell och att ingen kan gå förbi det med hänvisning till t.ex. framgångar 
som uppfödare. Den nuvarande domarutbildning försäkrar att domare för rasen har förmågan att 
bedöma och beskriva hästens förtjänster och brister utifrån rasstandarden. Någon annan reell 
kompetens som skulle ge en annan väg in på domarbanan än den som redan förväntas kan styrelsen 
inte se. 
 
Sammanfattning 
För att bli en kompetent domare behöver man se många hästar och få möjligheten att tillsammans med 
erfarna domare bedöma många hästar av olika modeller. Att sänka kraven för att få bli aspirant eller 
korta domarutbildningen ser vi inte skulle ge fördelar för avelsarbetet inom rasen. Det är däremot av 
vikt att aspiranter som önskar tjänstgöra ges möjlighet att göra det och här ligger ett ansvar på 
regionalföreningarna att vara öppna för att ta emot aspiranter. Styrelsen ser också ett värde i att 
diskutera utformningen av domarutbildningen för framtiden men i nuläget ser vi inte skäl att göra 
förändringar i utbildningsplanen. 
 
Styrelsens förslag till beslut 

- Att avslå motionen. 


