DKK’s REGLER FOR UDDANNELSE
AF IGP BRUGSPRØVEDOMMERE
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Regler for uddannelse af IGP brugsprøvedommere

KRAV TIL DOMMERASPIRANTER
Ansøgeren skal have uddannet egne/andres hunde og have aflagt prøver i IGP I-II og III samt
BH (FP) og have været aktiv indenfor brugshundesporten som træner, figurant, medlem af et
brugshundeudvalg eller lignende.
Interesserede kan ansøge DKK om at blive optaget som aspirant. Ansøgninger vedlægges et
udførligt CV. BHU vil i fornødent omfang søge CV’et verificeret i den/de klubber hvor den pågældende har sin klubmæssige basis.
Aspiranten skal være medlem af Dansk Kennel Klub og inden uddannelsens afslutning have
gennemgået DKK’s basisuddannelse.
Personer, der søger om uddannelse, skal have menneskelige egenskaber, der gør dem egnede til at bedømme og vejlede andre.
Vedkommende skal kunne udtrykke sig klart i skrift og tale og skal kunne agere fornuftigt under pres.
Alle udgifter i forbindelse med dommeruddannelsen afholdes for egen regning.

UDDANNELSESFORLØB
Efter godkendelse som aspirant kan uddannelse påbegyndes. Aspiranten opsøger selv prøver
hvor han/hun kan gå aspirant. Det anbefales, at aspiranten søger hjælp hos en – eller flere –
erfarne brugsprøvedommere - Mentorer -, der kan støtte og vejlede aspiranten under uddannelsen.
Aspiranten skal under uddannelsesforløbet prøvebedømme mindst 50 hunde i discipliner. der
dækker de betydeligste dele af brugsprøveprogrammet. Aspirantarbejderne udføres ved officielle brugsprøver, og aspiranten skal gå aspirant hos mindst 4 forskellige brugsprøvedommere.
Aspirantens arbejde vurderes løbende af BHU på baggrund af de indsendte bedømmelsesskemaer.
BHU kan på et hvilket som helst tidspunkt under forløbet, afbryde uddannelsesforløbet, såfremt BHU finder tungtvejende grunde hertil.
Efter endt aspiranttjeneste gennemgår aspiranten en dommerprøve, som afvikles som en del
af almindelig, officiel brugsprøve. Aspiranten skal til dommerprøven bedømme mindst 8
hunde, heraf mindst 2 i IGP III. Et eller flere af BHU’s medlemmer deltager som eksaminatorer
ved dommerprøven.
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BHU eksaminerer i forbindelse med dommerprøven, i fornødent omfang, aspiranten i dennes
kendskab til brugsprøveprogrammet.
Efter bestået dommerprøve, indstilles aspiranten til autorisation som brugsprøvedommer i
DKK’s bestyrelse. Det er en forudsætning for bevarelse af autorisationen at dommeren er
medlem af DKK.
BHU kan indstille til DKK’s bestyrelse at en dommers autorisation fratages såfremt vedkommende ikke længere findes egnet til at varetage hvervet på tilfredsstillende vis.
Består aspiranten ikke, kan BHU beslutte, at aspiranten må forsætte uddannelsen efter et forlænget uddannelsesprogram, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af BHU.
BHU kan ligeledes beslutte, at efter en ikke bestået dommerprøve, afbrydes uddannelsen,
Aspiranten kan ikke indklage en ikke bestået dommerprøve, og har ingen krav på kompensation af nogen art.

Udarbejdet af Dansk Kennel Klubs brugshundeudvalg 2020.

