Domarpresentation
Peter Flinck, boende i Sörmland med en Labrador.
Tack för inbjudan och förtroendet att få vara med och döma på ert WT!
Hundar
Jag fick min första retriever en Flat, 1991 och gjorde lärlingsarbetet i apportering under stora delar
av 90-talet genom att gå kurser, lyssna på andra, titta och träna. Vi kämpade på med träning och
testade ett antal B-provsdomare i NKl under dryga 10 år.
Min andra flat startades på B- och C-prov (WT) i samtliga klasser under 2000-talet. Vi var även med
på Mocktrial-träning och tävlingar.
Min nuvarande labrador är startad på B-prov och är nu i Ekl. Han är även startad på C-prov.
Han används mest på praktiska jakter sedan 6 – 7 år tillbaka.

Utbildning
I mitten på 90-talet gick jag en instruktörsutbildning och var sedan med och höll bl.a.
apporteringskurser.
Genom Flat-klubben Östra sektionen, utbildades jag m.fl. 2003 av Lena B-K i att vara WT-domare. Via
SSRK/Ö har jag deltagit på fortsättningskurs för WT-domare och även utbildning för A-prov.
Jag har också deltagit och varit moderator på SSRK/Västras WT-domarkonferens 2013.
Jag har också varit funktionär på B-prov vilket fått mig att förstå vad ett B-prov är, vilka egenskaper
man skall önska och titta efter när man köper retriever. Vad tittar domaren på och vad måste man
träna på.
Jag har också varit med som funktionär på flera Retrievermästerskap.
Domar-uppdrag
Jag har sedan 2003 dömt snart 60 st WT’n för bl.a. SSRK, olika sektioner i Flatklubben, Labrador- och
Goldenklubben. Jag har även haft förmånen att få döma på tre tidigare Flat Mästerskap, ett
Goldenmästerskap och ett Labradormästerskap.

Utbildat
Jag har varit med och snabb/kortutbildat blivande domare, provledare och startande i Sundsvall
(Flatklubben, SSRK), Rättvik (Goldenklubben), Sörmland (labrador-träningsgrupp) och SSRK Ungdom.
Har också suttit med som stöd-utbildare för WT-domare under en utbildningshelg nov. 2014.
Inför start på Flat-Mästerskap har jag informerat tävlande om vad man får göra på ett WT och vad
domaren tittar på, vid ett par tillfällen.

B- och C-prov samt tävlingar
På C-prov har jag startat i alla klasser. Jag har också fört hund på B-prov i samtliga klasser.
Jag har startat på alla FM utom ett sedan 2002 fram till 2012.
När Frk/Ö år 2008 var FM-arrangör var jag med och planerade och ordnade upplägget i Ekl.
Jag har varit med och tävlat med hund och varit lagledare på den s.k. Sektionskampen. En lekfull
apporteringstävling mellan sektionerna Värmland, G/D, Bergslagen och Östra. Jag lade upp tävlingen
en av gångerna då Östra sektionen var arrangerade sektion.
Några gånger har jag fört hund resp. varit lagledare vid SSRK/Ö uttagningstävling till lag-SM och hade
turen att få följa med SSRK/Ö’s lag som domarrepresentant vid lag-SM i Västernorrland.
Jakt
Jag har jägarexamen och använder mina hundar på praktiska jakter i Sverige och utomlands.
Har haft förmånen att få vara med och apportera på praktiska jakter sedan 2004. Jag har apporterat
And, fasan och rapphöns.
Sist men inte minst – Lycka till alla ni som skall starta en eller flera hundar på kommande WT’n!

