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1. Indstilling af elever  
Personer der ønsker at uddanne sig til lydighedsprøvedommere kan ansøge skriftligt om det 
hos DKK’s arrangementsudvalg. 
 
Forudsætningerne for at en person kan indstilles er: 

• Personen skal være fyldt 18 år 
• Personen skal være medlem af DKK 
• Personen skal have gennemgået DKK’s basiskursus 
• Personen skal have bestået DKK’s adfærdskursus 
• Personen skal være enten DKK aut. lydighedsinstruktør eller have ført hund til 

prøve i eliteklassen. 
 
Indstillingen skal være omhyggeligt begrundet og indeholde oplysninger om den pågældende 
persons erfaring inden for lydighed. Ansøgeren redegør for sit ønske om at blive 
lydighedsprøvedommer og udfærdiger et kort Curriculum Vitae indeholdende bl.a. følgende 
oplysninger: Navn, adresse, alder, uddannelse, fortid som hundeejer samt prøveaflæggelse. 
 
Arrangementsudvalget afgør herefter, på baggrund af det indkomne materiale og udvalgets 
eventuelle eget kendskab til ansøgerens lydighedsprøvearbejde og menneskelige 
egenskaber om ansøgeren kan påbegynde elevtjeneste i arrangementsudvalgets regi.  
DKK´s arrangementsudvalg udpeges af DKK´s bestyrelse. Arrangementsudvalgets afgørelser 
og indstillinger til DKK´s bestyrelse er fortrolige. Elever/aspiranter vil dog modtage en skriftlig 
begrundelse for udvalgets afgørelse.  
 
 
2. Godkendelse af elever  
De personer, DKK har godkendt til LP-dommeruddannelse vil herefter skriftligt modtage 
yderligere oplysninger om elevtjenesten. 
 
 
3. Elevtjeneste  
Elever, der er blevet godkendt til uddannelsen, skal herefter udføre elevtjeneste på min. 8 
bedømmelsesdage, hvoraf de to skal foregå på et af DKK’s 2 dages DKK internationale 
lydighedsprøver. Herudover kan eleven ”fylde” antallet af hunde op ved at gå elev på officielle 
DKK arrangementer arrangeret af en af DKK’s kredse eller specialklubber.  
 
Det er til enhver tid arrangementsudvalgets ret at bestemme hvilke dommere, elevtjenesten 
skal udføres under.  
 
Eleven går rundt sammen med den fungerende dommer og snakker bedømmelserne 
igennem med dommeren. Dommeren har ret til at stille eleven uddybende spørgsmål for at 
afprøve elevens viden.  
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a) Elevtjeneste på DKK’s internationale lydighedsprøver 
Ved starten af elevtjenesten aftaler eleven og DKK’s arrangementsudvalg hvilke af DKK’s 
internationale lydighedsprøver der skal foretages elev- og aspiranttjeneste på. 
 
b) Ansøgning om elevtjeneste hos kredse og specialklubber 
Eleven skal fremsende sin ansøgning direkte til arrangerende kreds /klub som senest 4 
uger før prøven fremsender ansøgning til DKK med angivelse af følgende: Elevens navn, 
lydigheds klasse, prøvedato, sted og dommernavn. DKK fremsender derefter evnt. 
godkendelse og relevante papirer til kredsen / specialklubben som derefter skal sørge for, 
at det fremsendte spørgeskema bliver udfyldt med elevens navn, prøvedato, sted, 
lydighedsklasse, antal hunde, før skemaet bliver udleveret til dommeren. Skemaet skal af 
lydighedsdommeren sendes til DKK senest 8 dage efter prøvens afvikling. 
Det er ikke tilladt at en elev- eller aspirant selv tager kontakt med dommeren for at 
indhente tilladelse til elev-/aspiranttjeneste.  
 
Når samtlige elevtjenester er udført og godkendt af arrangementsudvalget, indkaldes 
eleven til elevkursus. 
  
 
4. Elevkursus  
Arrangementsudvalget afholder dommerelevkurser en gang om året, normalt i årets første 
kvartal. Elevkurset er over 2 dage. Alle personer, der er godkendt til uddannelse, skal 
bestå et elevkursus før de kan udføre aspiranttjeneste. Til delvis dækning af udgifterne i 
forbindelse med elevkursus, skal eleven selv betale et kursusgebyr.  
Eleven vil på anden dag få at vide om kurset er bestået eller ikke bestået. 
Eventuelle udgifter til rejse og ophold under uddannelsesforløbet er for elevens egen 
regning.  
 
 
5. Aspiranttjeneste  
Aspiranttjeneste skal udføres på mindst 8 bedømmelsesdage, hvoraf de fire skal foregå på 
to af DKK’s internationale 2 dages lydighedsprøver.  
Aspiranten skal selvstændigt (i et telt for sig selv) - og uden kontakt med dommeren - 
bedømme de fremførte hunde. Arrangementsudvalget fordeler aspiranterne på de 
respektive dommere. 
 
Det er prøvearrangørens pligt at sørge for, at de særlige aspirantkritikker ligger klar i 
ringen. Ansøgning om aspiranttjeneste foregår efter samme retningslinier som ved 
elevtjenester.  
Inden for en tidsfrist af højst 8 dage indsendes aspirantens kritikker, - der findes i 3 
eksemplarer -, en kopi af dommerens kritikker samt det udleverede spørgeskema direkte 
(og separat) til arrangementsudvalgets sekretær på DKK´s kontor.  
Som sidste led i lydighedsprøvedommeruddannelsen vurderer arrangementsudvalget de 
indkomne aspirantarbejder og dommerudtalelser og indstiller accepterede præstationer til 
den afsluttende dommereksamen.  
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På dommereksamensdagen skal aspiranten dømme 3 hunde i hver klasse 1 – 2- 3 – 
eliten. Aspiranten skal selv stå for hele prøven. Såfremt aspiranten kan godkendes 
indstilles aspiranten til DKK´s bestyrelse for dommerautorisation.  
De dommeraspiranter, hvis arbejder ikke godkendes, meddeles dette skriftligt med en 
begrundelse for den manglende godkendelse.  
 
 
6. Regler for nyautoriserede dommere.  
Førstegangsautoriserede dommere skal dømme på mindst 2 af DKK’s internationale 
lydighedsprøver, før de kan acceptere invitationer til at dømme på anerkendte udstillinger i 
udlandet.  
Det er dommerens pligt selv at gøre opmærksom på, hvis dette krav ikke er opfyldt ved 
modtagelse af en dommerinvitation fra udlandet.  
 
7. Dommere der har elever eller aspiranter under uddannelse i ringen.  
Prøvearrangøren skal sørge for at det spørgeskema, som arrangementsudvalget har 
udarbejdet til dommere, der har elev eller aspirant i ringen, bliver udleveret til dommeren i 
god tid inden prøven.  
Ingen ved udstillingen fungerende dommer eller udstillingsarrangør kan fravige de 
bestemmelser, der fremgår af nærværende regelsæt medmindre der er truffet særlig aftale 
om dette med arrangementsudvalget.  
En dommer må kun uddanne 1 elev eller 1 aspirant ad gangen, medmindre der foreligger 
en særlig aftale med arrangementsudvalget om dette.  
Dommerens husstand eller nærmeste familie må ikke gå dommerelev-/aspirant i den ring, 
hvor den pågældende dommer fungerer.  
 
 
8. Generelle bestemmelser  
DKK´s arrangementsudvalg kan til en hver tid indstille til DKKs bestyrelse at stoppe en 
elev-/aspirants videre uddannelsesforløb, hvis udvalget finder, at dette ikke forløber 
tilfredsstillende. Efter at arrangementsudvalget har modtaget BE’s godkendelse, vil 
eleven/aspiranten modtage udvalgets begrundelse. 
 
Opretholdelse af dommerautorisation kræver forsat medlemskab af Dansk Kennel Klub. 
 
Dommeren skal beherske mindst et af de officielle FCI sprog, engelsk, tysk, fransk eller 
spansk 
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