DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DOMMERUDVALGET

Indstilling af dommeraspirant til Dommerprøve
( se vedlagte orienteringer )

Navn
Adresse
Tlf. nr.
E-mail
Lokalforening
Medlemsnummer

:
:
:
:
:
:

Indmeldt i DcH år :
Dommeraspirantuddannelsen påbegyndt den:
Har gennemgået standpunktsprøve med et tilfredsstillende resultat:
1. år:
Ja
Nej
2. år:
Ja
Nej
Har sammen med en dommer dømt alle ikke ensartede øvelser i :
C-Klassen:
Ja
Nej
B-Klassen:
Ja
Nej
A-Klassen:
Ja
Nej
E-Klassen:
Ja
Nej
Går selv til konkurrence med hund i klasse:
Er træner på følgende hold:
BEMÆRKNINGER:

<

Kreds ...................................................... Dato ...............................
Dommerinstruktør-underskrift……………………………………………..

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DOMMERUDVALGET

ORIENTERING NR. 31

Januar 2005

DOMMERASPIRANTER OG DOMMERPRØVE
LOKALBESTYRELSEN
Lokalbestyrelsen udtager og tilmelder dommeraspiranten til kredsbestyrelsen i tidsrummet 1. oktober - 30.
november.
Lokalbestyrelsen står inde for, at aspiranten har de personlige kvalifikationer, der kræves for ansvarsbevidst
at kunne udføre dommerhvervet i DcH og hundesporten i øvrigt.
ASPIRANTEN
Aspiranten skal have kendskab til konkurrencebetingelserne i C-, B- A- og E-klassen i DcH’s
konkurrenceprogram.
KREDSBESTYRELSEN
Kredsbestyrelsen skal tilmelde aspiranten til dommeruddannelsen med navn, adresse, lokalforening,
medlemsnummer, telefonnummer og evt. e-mail (brug tilmeldingsblanket) samt dokumentation for de
nævnte krav senest ved årets udgang, således at uddannelsen kan startes pr. 1. januar.
Kredsbestyrelsen er ansvarlig for aspirantens uddannelse ud fra følgende krav:
1. Aspiranten skal følge det kursusforløb, som kredsen fastlægger.
Ved genoptagelse/godkendelse af en tidligere dommer på dommer- listen, aftales krav om uddannelse
med kredsens dommerinstruktører.
2. Aspiranten skal - sammen med en anerkendt dommer - have dømt alle ikke ensartede øvelser i
DcH’s konkurrenceprogram mindst 1 gang i kursusforløbet.
3. Dommerinstruktørerne er ansvarlige for, at pkt. 1 og 2 er opfyldt, når indstilling til dommerprøve
foreligger.
DOMMERPRØVE
Dommerinstruktørerne skal indstille de færdiguddannede aspiranter til dommerprøve til dommerudvalgets
formand senest 1. august. Samtidig tilmeldes antal deltagende dommerinstruktører. Kredsen sender det til
enhver tid fastsatte gebyr pr. deltager til landsforeningens kasserer. Beløbet dækker ophold og forplejning.
Afholdelse af dommerprøve er fastsat til første weekend i oktober eller efter aftale med dommerudvalget.
Hvis deltagerantallet nødvendiggør det, afholdes flere prøver. Det tilstræbes, at det maksimale antal pr. prøve
er 8 aspiranter.
Transportudgifter afholdes ikke af dommerudvalget.
DOMMERUDVALGET
Dommerudvalget er ansvarligt for prøvens gennemførelse og meddeler resultatet til hovedbestyrelsen.

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING
DOMMERUDVALGET

ORIENTERING NR. 32

Januar 2005

INDHOLD I UDDANNELSE OG DOMMERPRØVE
1.00 FORMÅL OG ANVENDELSE
1. Formålet med denne orientering er at sikre en objektiv bedømmelse af aspiranterne
2. Orienteringen gælder for afholdelse af:
a) Standpunktsprøver.
b) Dommerprøve.
2.00 STANDPUNKTSPRØVER
1. Dommerinstruktørerne har ansvaret for standpunktsprøvernes afholdelse og afvikling.
2. Der skal afholdes standpunktsprøver hvert kalenderår.
3. Prøverne skal indeholde en vurdering af:
a) Forhold mellem karakter og kommentar.
b) Karakterniveau.
c) Iagttagelsesevne og vurderingsevne.
d) Mundtlig prøve.
e) Skriftlig prøve.
f) Konkurrenceafvikling og ledelse af øvelserne.
3.00 TILMELDING TIL DOMMERPRØVE
1. Dommerinstruktørerne indstiller aspiranterne til dommerprøve, såfremt den teoretiske og praktiske
uddannelse er gennemført med tilfredsstillende resultat.
2. Tilmeldingen sendes til formanden for dommerudvalget senest 1. august.
4.00 AFVIKLING AF DOMMERPRØVE
1. Dommerudvalget fastlægger prøvestedet ud fra sammensætningen af deltagerne.
2. Dommerinstruktørerne i den kreds, hvor prøven afholdes, kan forestå den praktiske tilrettelægning og
afvikling.
3. Prøven skal indeholde en vurdering af:
a) Forhold mellem karakter og kommentar.
b) Karakterniveau.
c) Iagttagelsesevne og vurderingsevne.
d) Mundtligt forsvar af praktik og teoretiske spørgsmål.
Konklusionen om “bestået” eller “ikke bestået” foretages på baggrund af punkt a - d.
4. Som eksaminator medvirker dommerudvalget. Ved forfald kan kredsdommerudvalgsformanden i de
kredse, der ikke har aspiranter til prøve, medvirke som eksaminator.
5. Dommerinstruktører, der har undervist den pågældende aspirant, kan deltage i eksaminationen som
bisidder.
Hvis egen instruktør ikke er til stede, kan aspiranten vælge en instruktør fra en anden kreds
som bisidder.
6. Den praktiske del af prøven afvikles med bedømmelse af et passende antal hunde fra klasserne C, B, A
og Elite.
7. Den mundtlige del afvikles med forsvar af dommersedler og teoretiske spørgsmål.
8. Efter eksaminatorernes votering får den enkelte aspirant en begrundet afgørelse.
9. Der udstedes diplom for bestået dommerprøve.
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5.00 VEJLEDNING I BEDØMMELSE AF DOMMERASPIRANTER
1. Karakter og kommentar skal stemme overens og være dækkende for øvelsesforløbet.
2. Karakterniveauet skal være stabilt og uden svingende tendens.
3. Iagttagelse og vurdering:
Aspiranten skal kunne skelne mellem det primære og det sekundære i øvelserne. Fejlkiggeri eller
manglende registrering af væsentlige fejl må ikke forekomme.
4. Mundtlig prøve:
Aspiranten skal kunne forsvare sine bedømmelser og have teoretisk kendskab til konkurrenceprogrammet
og vedtagne fortolkninger.
5. Konkurrenceafvikling:
Der fordres et dybtgående kendskab til dommerens medvirken, ansvar og pligter ved en konkurrences
afvikling, omfattende:
a) Arealer (egnethed, udnyttelse m.v.).
b) Kendskab til materialer (apportpinde og genstande).
c) Afmærkning af øvelsesområder (stuedressur, sporarealer, runderings- og eftersøgningsarealer,
placering af figuranter m.v.).
d) Instruktion af figuranter (adfærd under og efter øvelse).
e) Ledelse af øvelser (instruktion af hundefører, tegngivning, dommerens placering m.v.).
6. Den begrundede afgørelse træffes ud fra aspirantens teoretiske viden, praktiske formåen og personlige
fremtræden.
6.00 OMFANGET AF EKSAMINATORERNES ARBEJDE
1. Eksaminatorerne skal deltage i samtlige prøveelementer.

