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Indledning
På udstillinger er FCI’s dommere ansvarlige for at udvælge og placere de bedste hunde i hver race
og således for at lade disse hunde være grundlag for den individuelle races genpulje samt værktøjerne for selektiv opdræt for alle ansvarlige hundeopdrættere.
I betragtning af den store vigtighed af dette bidrag til sundhed, velfærd og udvikling af alle stambogsførte hunde, vedtages følgende forskrifter for forpligtelser og etik, som skal følges af alle FCI’s
dommere.

Generelt
Artikel 1:
a. Disse forskrifter gælder for alle eksteriørdommere, som er autoriseret af deres nationale
FCI-kennelklub.
b. Dommeren skal til alle tider overholde FCI’s regler for udstillingsdommere, FCI’s udstillingsregler, FCI’s cirkulærer angående sundhed, opførsel og bedømmelse af hunde samt de særlige sundhedsrelaterede regler indeholdt i FCI’s regler for opdræt.
Artikel 2:
Dommeren skal udføre sine racebedømmelser på en positiv måde. Han/hun skal være en god
repræsentant for hundeopdræt og for stambogsførte hundes verden.

Eksteriørdommerens rolle i forhold til hundeopdræt
Artikel 3:
a. Dommeren forventes at yde et proaktivt og værdifuldt bidrag til hundens sundhed og velfærd samt til ansvarligt opdræt af hunde.
b. Fra dette perspektiv accepterer dommeren så vidt muligt invitationer eller indkaldelser til
at deltage i hundetekniske aktiviteter, for eksempel informations-, uddannelses- og undervisningsmøder, supervision og afholdelse af raceeksaminationer og -seminarer.

Hundenes sundhed og opførsel
Artikel 4:
a. Til bevarelse og videre udvikling af de racer, han/hun dømmer, skal eksteriørdommeren,
ud over bygning og bevægelseskvaliteter, også tage racens eller hundens sundhedsaspekter og dens funktionsegnethed i betragtning. Denne vurdering bør klart være reflekteret i
hundens kritik.
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b. Under ingen omstændigheder må aggressivitet og ængstelig opførsel accepteres under bedømmelse af hunden. Dette skal resultere i diskvalifikation af den/de pågældende hund(e).

Bedømmelse i forhold til racestandarden
Artikel 5:
a. En eksteriørdommer skal ved bedømmelsen anvende og tage til den officielle FCI-standard
for den pågældende racer i betragtning.
b. Dommeren skal være klar over, at hans/hendes bedømmelse under alle omstændigheder
skal tage hensyn til, at ekstreme træk, som kan medføre sundheds-, temperaments- eller
bevægelsesproblemer, skal straffes alvorligt. Disse hunde bør på ingen måde opnå præmieringsgraden Excellent og/eller en championtitel. De kan aldrig blive ”Bedst i Racen”.

Bedømmelsesprocedure
Artikel 6:
Eksteriørdommeren skal sikre, at bedømmelserne i hans/hendes ring skrider effektivt frem, at
hver hund bedømmes og behandles respektfuldt og på samme måde og ved at benytte samme
fremgangsmåde under hele bedømmelsen.
Dommeren bør behandle alle udstillere på en venlig og høflig måde.
Artikel 7:
Dommerens kritik skal udføres på en positiv måde, den endelige præmieringsgrad og placeringen
skal svare til indholdet af den givne kritik.

Etiske regler
Artikel 8:
Foruden de nationale og internationale regler for eksteriørdommere nævnt ovenfor angående bedømmelse, gælder følgende også:
a. Dommeren må ikke acceptere invitationer til at dømme flere steder på samme tid (dobbeltbooking). Udstillingsarrangøren har dog pligt til at sende dommeren en skriftlig bekræftelse, og dommeren må således gerne acceptere en anden invitation, så længe han/hun
ikke har modtaget en endelig officiel bekræftelse.
b. Hvis en dommer ønsker at forlade udstillingsstedet, før han/hun har udført de bedømmelsesopgaver, der er aftalt, skal han/hun bede om tilladelse fra arrangøren og sikre at
han/hun er blevet erstattet.
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c. En dommer skal altid have respekt for sine dommerkollegers arbejde.
d. Dommeren skal omgående indberette enhver kritik – ledsaget af dokumentation – som
ikke er baseret på en positiv anskuelse, men som har til hensigt at stille ham/hende i et
dårligt lys eller skade hans/hendes rygte – til udstillingsledelsen.

Dommere og sociale medier
Artikel 9:
Dommere bør betragte deres deltagelse på sociale medier som enhver anden offentlig eller social interaktion. De væsentligste online-handlinger, der bør undgås af dommere, er:
a. At kritisere konkrete hunde, udstillere eller opdrættere.
b. At tillade, at de selv bliver tilføjet (tagget) på opslag med vinderfotos eller videoer af
hunde, de ikke har bedømt på en udstilling.
c. At deltage i forummer eller diskussioner vedrørende konkrete hunde/racer før eller efter
et dommerhverv for de pågældende hunde/racer.
Artikel 10:
Hvis en dommer udfører handlinger, som kan bringe den nationale kennelklub, dommerkolleger
eller hundeverdenen generelt i forlegenhed, kan dette danne grundlag for disciplinære foranstaltninger i henhold til Art. 48.2 i FCI’s vedtægter (FCI Statutes) og 26.11 i FCI’s forretningsorden
(FCI Standing Orders).

Håndhævelse
Artikel 11:
Ugyldighed af en del af eller alle disse forskrifter medfører ikke, at hele dokumentet bliver ugyldigt.

Disse forskrifter er godkendt af FCI’s bestyrelse i Dortmund, oktober 2010, og træder i kraft pr.
1. januar 2011.
Ændringer i fed, kursiv skrift er godkendt af FCI’s bestyrelse i september 2020 (online møde) og
træder i kraft umiddelbart herefter.
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