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RETNINGSLINIER FOR
DELING AF DOMMERE IMELLEM SPECIALKLUBBERNE OG DKK

I tilfælde hvor en specialklub har arrangeret certifikatudstilling modsat dag af DKK’s internationale
udstillinger, er der mulighed for at dele en dommer imellem specialklubben og DKK efter nedenstående retningslinier.
Samarbejdet drejer sig kun om selve dommeren, idet det er en selvfølge, at specialklubben selv
sørger for alle øvrige praktiske detaljer vedrørende deres egen udstilling, herunder ansøgning til
DKK om afholdelse af udstillingen.
1. Specialklubben fremsender ønske til DKK med navn og adresse på den/de dommere, der
ønskes delt. Specialklubben skal vedlægge et budget over de forventede udgifter for den pågældende dommer, samt en aktuel liste over de racer, dommeren er autoriseret for og dermed kan uddele certifikat til.
Specialklubben skal endvidere meddele navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til
den person i klubben, der fungerer som kontaktperson til DKK, samt oplyse hvem der skal have fremsendt faktura efter udstillingen.
2. DKK meddeler hurtigst muligt klubben, om ønsket er accepteret.
3. DKK fremsender skriftlig invitation til den pågældende dommer indeholdende invitation til både DKK’s udstilling og til specialklubbens udstilling.
Specialklubben får tilsendt kopi af invitationen og af dommerens svar, når det indkommer. Når
specialklubben har modtaget kopi af dommerens svar, skal specialklubben selv sørge for, at
dommeren straks får tilsendt nærmere oplysninger om sted/racer m.v. vedr. specialklubudstillingen. Specialklubben skal fremsende kopi til DKK af korrespondancen med dommeren.
4. Dommeren indlogeres under hele udstillingsforløbet på samme hotel, som DKK’s øvrige
dommere skal bo på. Specialklubben er pligtig til, at arrangere dommerens transport fra/til det
hotel, DKK har indlogeret dommeren på, og det sted specialklubbens udstilling bliver afholdt.
5. DKK betaler i første omgang alle udgifter vedr. dommeren så som rejse, ophold, fortæring,
dagpenge (for alle dage) m.v.
6. Umiddelbart efter udstillingernes afholdelse fremsender DKK en opgørelse til specialklubben
over de udgifter, der har været for den pågældende dommer.
Udgifterne deles efter forudgående aftale imellem DKK og specialklubben. Hvor intet andet er
aftalt, deles udgifterne ligeligt med 50 % til hver.
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