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FCI-retningslinjer
➢ A = En national FCI-dommer er en dommer der er godkendt til at dømme nationale
prøver/konkurrencer
➢ B= En international FCI-dommer er en dommer der er godkendt til at dømme nationale og
internationale prøver/konkurrencer
➢ For at komme i betragtning som international dommer, skal dommeren tale mindst et
officielt FCI-sprog og i mindst 2 år have dømt nationale konkurrencer med fokus på IGP.
➢ Hvis en dommer ikke har dømt i 5 år, skal der aflægges en ny praktisk prøve, før gerningen
kan genoptages
➢ I Danmark er alle godkendte dommere internationale dommere iflg. DKK

Generelt
➢ Nedsættelse af DUU – Dommeruddannelsesudvalg
o Medlemmer: 2 fra Øst
o Medlemmer: 2 fra Vest
➢ Dommeruddannelsesudvalget afholder undervejs den teoretiske del med aspiranten

Krav til indstilling som aspirant
➢ Medlemskab i mindst 5 uafbrudte år af indstillende specialklub
➢ Deltaget i foreningsarbejde i form af f.eks. bestyrelsesarbejde, træner, figurant, instruktør,
hvor disse funktioner tilfører en evt. kommende dommer vigtige kvalifikationer såsom
hundeforståelse, hundepsykologi, indlæringsforståelse/- metoder og også en vis forståelse
og erfaring med at kommunikere med mennesker.
➢ Skal have uddannet mindst 1 hund i fuldt program (FCI IGP3) i kombination med
foreningsarbejde
➢ Skal være almindeligt respekteret og i rimelig fysisk form
➢ Ansøger indsender ansøgning/indstilling og beskrivelse gennem specialklub, specialklubs
bestyrelse godkender og indstiller til DKK. Aspiranten indkaldes til samtale, med DUU
(dommeruddannelsesudvalg). DUU indstiller til DKK BHU.
DKK godkender/afviser
➢ Aspiranten tildeles en mentor i samarbejde med DUU
➢ Aspiranten skal være medlem af Dansk Kennel Klub og inden uddannelsens afslutning
have gennemgået DKK’s basisuddannelse.
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➢ Uddannelsesforløbet er for aspirantens egen regning

Del 1 Opstart
➢ Teoretisk kursus
o Intro til prædikat system
o Gennemgang af program
o Etik/moral i dommergerningen
➢ Gå med som aspirant, prædikat sætning/hundelæsning
➢ Mentor/dommer udfylder efter hvert prøveforløb et evalueringsskema, som afleveres til
dommeruddannelsesudvalget og BHU (skema er fortroligt)
➢ Del 1 skal bestås før DEL 2 igangsættes (prædikater og DSB SKAL være på plads)

Del 2 Midtvejs
➢ Aspiranten påbegynder kommentering
➢ Efter hver prøve, fremsender aspiranten en beskrivelse af bedømte hunde til mentoren
➢ Kommentering/point skal være på plads
➢ Mentor/dommer udfylder efter hvert prøveforløb et evalueringsskema, som afleveres til
dommeruddannelsesudvalget og BHU (skema er fortroligt)
➢ Del 2 skal bestås før DEL 3 igangsættes

Del 3 Afsluttende forløb
➢ Aspiranten afvikler hele prøven, tidsplan, væsenstest, ledelse af dagen, papirarbejde m.v.
Efter hver prøve beskriver aspiranten de bedømte hunde
➢ Inden indstilling til dommerprøve, skal aspiranten have deltaget ved mindst en AD, dømt
10-12 BH herudover generelt være introduceret for alle niveauer i prøveprogrammet rent
prøvemæssigt.
➢ Aspiranten skal have arrangeret en ”øve” dag i egen kreds, hvor der deltager mindst 8 HF,
disciplinerne må afspejle de prøver hvor aspiranten ønsker at sikre sig den sidste sikkerhed
inden indstilling til dommerprøven
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➢ Mentor/dommer udfylder efter hvert prøveforløb et evalueringsskema, som afleveres til
dommeruddannelsesudvalget og BHU (skema er fortroligt)

Dommerprøven
➢ Gennemføres henholdsvis enten øst eller vest for Storebælt alt efter bopæl for aspiranten.
➢ Dommerudvalget tilhørende den aktuelle placering for prøven fungerer som censorer med
aktiv deltagelse af observatør fra BHU/DKK (anden censor kan indkaldes og skal være en
dommer med bred erfaring)
➢ Dommerprøven gennemføres med 5 hunde (1xAB, 2xIGP1 og 2xIGP3)
➢ Aspiranten eksamineres ligeledes i forskellige teoretiske spørgsmål inden den endelige
votering når alle tre grupper er gennemført
➢ Dommerprøven kan til et hvert tidspunkt under prøvens forløb afbrydes, dersom
censorerne vurderer at det ikke vil være muligt for aspiranten at bestå prøven.
➢ Det er ligeledes op til censorerne om aspiranten indstilles til et fornyet kort forløb såfremt
første dommerprøve ikke bestås
➢ DKK dækker udgifter til censorer, observatør samt bespisning af deltagende hundeførere
på dagen

Aspiranten
På dagen for dommerprøven forventes følgende:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Koordinere dagens forløb med prøvelederen
Kontrollere/udarbejde tidsplan
Orientere HF’erne om forløbet af prøven evt. i forbindelse med væsenstesten
Tjekke genstande for ”egne” spor
Aftale lægning af spor med HF’ere samt evt. ”fremmed” sporlægger
Styre afvikling af gruppe B (skud, gruppe, afdækningsplads, afstand til spring mv.)
Gennemgå bane for gruppe C forløbet med figuranten (markere bane mv.)
Foretage en kvalificeret bedømmelse af de til rådighed stående hunde, som af censorerne
vurderes til ”tilstrækkelig”
➢ Give en klar, tydelig og let forståelig kommentar til de enkelte hundes præstationer
➢ At aspiranten kan ”afslutte” prøve dagen (eksaminationen) på en, for en kommende
dommer ordentlig, værdig og selvsikker måde
➢ At aspiranten generelt under hele eksaminationen, optræder med sikkerhed, overblik og
venlig autoritet over for alle (HF’ere, hjælpere m.fl.)

Censor
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Overordnet er det censorernes ansvar at dommerprøven afholdes efter de gældende regler i
prøveprogrammet. Censorerne skal så vidt det er muligt være ”usynlige” i forløbet af dagen så det er
aspiranten, der er den fremtrædende for både deltagere og publikum.

I deres vurdering af aspiranten er det vigtigt, at de evaluerer og ud fra en objektiv betragtning vurderer
aspiranten efter hver gruppe, dvs. efter henholdsvis gruppe A, B og C. Censorernes betragtninger vendes
kort med DKK’s observatør i forhold til dagens videre forløb hvis der skulle være særlige fokuspunkter i
forhold til aspiranten. Der noteres et prædikat i forhold til aspiranten efter hver gruppe, som indgår i den
samlede vurdering.
Som censor skal vi naturligvis være opmærksomme på, at man som aspirant vil være nervøs under
dommerprøven, hvor denne dog stadig skal kunne bevare overblikket.
De overordnede fokuspunkter er følgende:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aspirantens fremtræden over for deltagerne
At prøveprogrammet overholdes
Er der gennem forløbet er en sammenhæng mellem kommentarer, prædikater og point
At kommenteringen leveres på en forståelig og tydelig måde over for deltageren
At kommenteringen både kommer rundt om hundens og hundeførerens præstation
At aspiranten gennem sin ”aflæsning” af det viste arbejde og bedømmelsen heraf, demonstrerer en
forståelse for og indsigt i hundenes adfærd under arbejdet og i det af hundeførerne præsterede og
præsenterede arbejde. Dvs. at aspirantens skal demonstrere at han/hun kan aflæse hundens
kvaliteter i det viste arbejde og at det tydeligt afspejles i bedømmelsen af det viste arbejde.

Med adfærd tænkes blandt andet på følgende:
✓ Harmoni, naturlig, fri og frejdig fremtræden
✓ Stress, frustration og konflikt
✓ Presset kontra samarbejdsvillig og førbar
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