
 
 
Vigtig information til dommere med elev/aspirant i ringen 
 
Dommeren får af udstillingsledelsen udleveret et fortroligt elev-/aspirantskema, som bedes grundigt udfyldt 
og lagt i den tilhørende kuvert. Den lukkes forsvarligt og underskrives henover lukningen, således at 
kuverten ikke ubemærket kan åbnes.  
 
Dommerens tilbagemelding i skemaet tillægges stor værdi af Eksteriørdommerudvalget ved vurderingen af 
elevens/aspirantens præstation. Vi anmoder derfor om, at gradueringen i skemaet udfyldes omhyggeligt - 
og meget gerne suppleret med uddybende kommentarer. 
 
ELEVTJENESTE 
 
Det forventes, at dommeren under bedømmelsen underviser eleven og gennem spørgsmål tilegner sig 
kendskab til elevens viden. Under elevtjenesten har eleven således mulighed for at tilegne sig yderligere 
viden om racen og at stille dommeren spørgsmål omkring bedømmelse og præmiering - men først efter, at 
dommeren er færdig med bedømmelsen af hele klassen og inden, hundene forlader ringen. Ligeledes kan 
dommeren stille eleven uddybende spørgsmål for at kunne vurdere eleven.  Der må kun medbringes 
målepind samt blank notesblok. 
 
ASPIRANTTJENESTE 
 
Ved aspiranttjenesten skal aspiranten selvstændigt skrive kritikker på og præmiere de fremmødte hunde i 
den aktuelle race. Aspirantkritikkerne skal - uden kontakt med dommeren - skrives på samme sprog, som 
dommeren dikterer (undtagen ved nordiske dommere, der dikterer på norsk eller svensk, hvor der må 
skrives på dansk). Aspiranten må anvende sekretær, der ikke må være autoriseret eksteriørdommer for 
den pågældende race.  
 
Aspirantkritikkerne eller online skema afleveres til ringsekretæren, før dommeren meddeler sin præmiering 
til udstillerne i de enkelte klasser. Dommeren kan anmode aspiranten om skriftligt at placere 
vinderklasserne og derefter diskutere disse med aspiranten, ligesom dommeren kan stille spørgsmål til 
aspiranten - for at kunne vurdere denne.  
 
Der skal udføres aspirantarbejde på samtlige fremmødte hunde - undtagen babyer og hvalpe. Ved 
antalsmæssigt store racer skal der skrives kritikker på mindst 50 hunde udpeget af dommeren - fordelt på 
køn og klasser. 
 
For aspiranter, der ifølge uddannelsesreglementet defineres som “Erfarne dommere”, skal der for racer 
med mere end 10 anmeldte hunde skrives kritikker på mindst 10 hunde udpeget af dommeren - fordelt på 
køn og klasser. 
 
Dommeren bedes gennemgå aspirantens skriftlige arbejde og sammenligne det med egne bedømmelser 
samt udfylde det fortrolige aspirantskema og aflevere dette til udstillingsledelsen på dagen. Såfremt dette 
tidsmæssigt ikke er muligt, kan dommeren få udleveret kopi af aspirantkritikker og sine egne kritikker og 
sende samtlige kritikker samt aspirantskemaet direkte til DKK’s Eksteriørdommerudvalgs sekretær senest 8 
dage efter udstillingen.  
 
Da dommeren så at sige er Eksteriørdommerudvalgets “øjne” i ringen, har kvaliteten og detaljeringsgraden 
af dommerkritikkerne stor betydning ved vurdering af aspirantarbejder. Vi skal venligst bede dommeren 
være opmærksom på dette ved udarbejdelsen af egne kritikker, der bliver offentliggjort på internettet straks 
efter hver enkelt bedømmelse. 
 
 
Mange tak for hjælpen 
 
DKKs Eksteriørdommerudvalg 


