
Dommerudtalelse 
Fortroligt bedømmelsesskema vedr. elev/aspirant under uddannelse til Schweissdommer. 

 
 

Elev: Aspirant: 
Navn: 

 
 

Dommer: 
Navn: 

 
 

 Adresse:  
 

Postnr.: By: Tlf.nr.: 
 

 
 

Arrangerende klub / organisation:  Dato:   
 

Hvor mange spor har eleven/aspiranten deltaget i på prøven?: 
 

Spor type Antal 
spor i alt 

Heraf antal 
relevante spor 

 

Antal spor med 
rapportering 

400 & 600 m/ 3 timer 
 

   
400 & 600 m/ 20 timer    
1000 m/ 20 timer    
1000 m/ 40 timer    
*) Under relevante spor anføres det antal spor som, der efter dommerens skøn, kan medregnes som 
uddannelsesmæssigt relevante 

 
Bedømmelse af eleven/aspiranten 
 
Kendskab til bedømmelse: Fejlfrit  Godt  Mangelfuldt Uantageligt 
Blodudlægning: Fejlfrit  Godt  Mangelfuldt Uantageligt 
Optræden korrekt og værdig: Fejlfrit  Godt  Mangelfuldt Uantageligt 
Fremlæggelse af mundtlig kritik: Fejlfrit  Godt  Mangelfuldt Uantageligt 
Kendskab til sporopbygning: Fejlfrit  Godt  Mangelfuldt Uantageligt 

 
 
Uddybende bemærkninger til bedømmelse af eleven/aspiranten: 

 
 
 
 
 
 

Elev/aspirant kan anbefales til: Godkendelse Ikke godkendelse 
Hvis aspirant husk da at sende skriftlig kritik samt dommerudtalelse til DKK’s 
schweisshundeudvalg senest 14 dage efter prøvens afholdelse. 
Hvis elev sendes kun denne dommerudtalelse. 

 
Dommerens underskrift. 
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