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Domarutbildning med Svensk regional behörighet 

 
Domarutbildning 
 
Klass B domare lägst 23 år, kräver handledarled utbildning av nationell eller internationell 
domare. Utbildningen är likadan som för Nationell domarutbildning, delas upp i teoretisk och 
praktisk del. 

För att behålla domarlicensen måste man ha en kompletteringskurs efter 5 år från den senaste 
registrerade domarkursen. 

För att bli aktuell för vidare domarutbildning till klass A domare, måste en klass B domare 
döma minst 3 nationella/regionala tävlingar under 5 år. Dessa tävlingar måste en klass A 
domare varit ordförande i juryn och tävlingarna måste genomförts enligt WACS och SKF´s 
regler. 

Klass A domare = Nationell nivå, finns i WACS regi. (skall vara 
juryordförande i underliggande klass/klasser). 

 
 
Klass B domare = Regionala tävlingar som ska utmärkas av en mindre 

geografisk del sett till hela landet. Krävs en A 
domare som ordförande.  

 

Vilken erfarenhet krävs?  

En klass B domare behöver tävlingserfarenhet från lägst regionala tävlingar samt 
dokumenterad arbetslivserfarenhet på 5 år. Samt under de senaste 3 åren arbetat inom 
verksamhet som liknar den man skall bedöma. 

Åldern för en klass B domare är lägst 23 år men det krävs referenser och den sökandes 
meritlista (CV) och en utvärdering av SKF-distriktet som vederbörande tillhör, som därefter 
avslår eller tillstyrker och slutligen skickar underlaget till tävlingskommittén för behandling. 
tävlingskommittén meddelar den sökande om vederbörande är antagen till domarutbildning. 

 

Svenska Kockars Förenings åtaganden  

Utsedd juryordförande skall under tävling nedteckna varje domares namn, personnummer 
samt namn och datum för aktuell tävling. Blankett för detta kommer att finnas för 
nedladdning på SKFs hemsida. Omedelbart efter tävlingen skall detta skickas till 



tävlingskommittén. Underlaget kommer att ligga till grund för eventuell uppgradering till 
klass A domare.  

SKF Riks, genom tävlingskommittén, ger domarutbildning för minimum 4 deltagare per 
tillfälle, administrerar och utfärdar domarlicenser. Vid varje domarutbildning kommer plats 
att finnas för två personer att kunna utbildas till klass B domare. 

Bedömningsunderlag, domarprotokoll samt förteckning över godkända domare finns för 
nedladdning från SKF-Riks hemsida. 

SKF förbehåller sig rätten att revidera regler och anvisningar när så behövs. 

 

Tävlingskommittén  

Svenska Kockars Förening 

	


