
Referat dommermøde 12-6-10 

1. Valg af dirigent: Lene Colding 

2. Valg af referent: Charlotte Fuglsang 

3. Dommergaver (Maria):  

Diskussion omkring honorering af dommerhvervet efter bedømmelse.  Kredsene har et 

budget, der skal overholdes, men spørgsmålet er, om der skal være et minimumsbudget pr. 

dommer? Der bliver talt om, at selve attituden omkring danske dommere, i forhold til de 

udenlandske, halter på udstillingerne. Løsningsforslag, der skal sidestille de danske 

dommere med de udenlandske.  

Beslutning: Minimumsbeløb for dommergave er 150 kr. De danske dommere skal have 

samme tilbud som de udenlandske, herunder også tilbud om overnatning. Kredsene skal 

gøres opmærksom på dette via bestyrelsen. 

4. Dommerembede (Maria): 

Skal man kunne springe børne- kæledyrsdommer uddannelsen over? Mange dygtige 

racedyrsudstillere ville egne sig godt som racedyrsdommere, men ikke kæledyrsdommere. 

Diskussion for og imod.  

Beslutning: Der er stemning for at bibeholde den nuværende løsning, da man som aspirant 

får en masse god erfaring og grundlæggende færdigheder ved kæledyrene.  

5. Godkendelsespolitik (Claus Füssel): 

Diskussion om oprykningsreglerne for de forskellige racer. Det drejer sig især om 
kombinationsracerne, da der er flere kriterier ved disse racer.  

Beslutning: Alt i én variation inden for en given gruppe rykker ikke op, bare fordi en farve 

bliver godkendt (f.eks. gruppen solidagoutier) . Dog rykker satin og crestvariationen med 

op. Samme regler gælder for destandardiseringen.  

Diskussion omkring tidsfristen ved oprykning- og nedrykningreglerne.  

Beslutning: Vi bibeholder reglen om mindst én champ på 3 år, for at undgå 

destandardisering.  

De resterende regler bibeholdes, da vi gerne vil se konsekvenserne når der bliver op- og 

nedrykninger igen. 

6. Pointbedømmelse ved racedyr (Christina V. Jensen): 

Diskussion omkring anvendelse af point ved racedyr. 

Beslutning: Der er stemning for at gå væk fra pointgivning ved bedømmelse af racedyr. Vi 

vil bibeholde point’ne som retningslinier, men konvertere dem til procentsatser i stedet 

for. Dette skal give den procentvise vægtning inden for de forskellige kategorier. Samtidig 

skal kolonnen til pointgivning slettes, så der er plads til flere kommentarer. Der skal rettes 

henvendelse til Christina V. Jensen (Kenneth).  

Det bliver besluttet, at alle kredse, specialklubber osv. skal anvende KatalogMutten, så alle 

opdateringer inden for standarden bliver ensrettet i katalogskrivningen. 

Point’ne for børne- kæledyr bibeholdes.  

7. Dommeransøgninger: 

Claus Füssel, Malene Morsing og Betina Larsen har ansøgt om at blive dommeraspiranter. 

Herunder diskussion omkring tidsfrist for færdiggørelse af dommeruddannelsen og hvornår 



nye aspiranter kan starte.  

Vi beslutter at tage to til prøve, men venter med den sidste, da der pt. er fyldt op med 

danske dommere (Kenneth tager kontakt). Der vil først blive taget nye aspiranter ind ved 

frafald af de resterende dommere. 

8. Standard, herunder aby’er (Eva og Jytte): 

Der skal sendes skrivelse til specialklubber og AT ang. rettelser til standarden (Eva), som 

skal sendes tilbage til dommerudvalget senest d. 01.09.10. Dommerudvalget vil holde et 

standardmøde d. 18.09.10, hvor der skal laves opdateringer og rettelser til standarden. 

9. Standarden fremover (bestyrelsen): 

Opdateringer og rettelser foretages af dommerudvalget, som sender disse til PR.  

10. Regler for bevarelse af dommerhverv (bestyrelsen): 

Det er svært at opfylde kravene for bibeholdelse af dommerhvervet, fordi kredsene ofte 

bruger udenlandske dommere. Kenneth foreslår en pulje til dækning af dommertransport 

for de danske dommere, som kredsene og specialklubber kan søge tilskud til. Kenneth 

tager kontakt til bestyrelsen. Kredsene skal opfordres til at benytte danske dommere, så 

alle dommere kan få opfyldt kvoten 

Diskussion omkring reglerne for opretholdelse af dommerembedet. Det er svært at opnå 

kvoten ved de nuværende regler, fordi der er så mange dommere i øjeblikket. Skal kvoten 

også gælde for aspiranter og racedyrs-aspiranter? 

Beslutning: Man skal dømme mindst 5 gange på 2 år. Op til 4 bedømmelser kan ”byttes” 

mod det at udstille. Samme regler skal gælde for aspiranter og racedyrs-aspiranter, hvor en 

aspirantgerning kan sidestilles med en bedømmelse. 

11. Engelske dommere (bestyrelsen): 

Der har været diskussion mellem hovedbestyrelsen og kredsbestyrelserne omkring 

anvendelsen af engelske dommere. Der findes forskellige lister over dommere i England, 

som har givet anledning til forvirring.  

Beslutning: Udenlandske dommere skal have en tilsvarende uddannelse fra deres hjemklub, 

for at kunne dømme på danske udstillinger. Dette betyder, at engelske dommere ikke kan 

dømme børne- kæledyr, da der ikke er en egentlig uddannelse inden for dette i England. 

Disse regler træder i kraft d. 01.01.11. 

12. Oplæg til ændring af regler for dommerudvalget: 

Beslutning: Dommerudvalget arbejder med et oplæg til et generelt regelsæt, men indstiller 

til en vedtægtsændring, såfremt det skal kunne varetages i praksis.  

Tidshorisont for uddannelse af dommere:  

Det er en fælles beslutning mellem mentor og aspirant, hvornår man er klar til at gå videre 

til næste trin i uddannelsen. Den ansvarlige har naturligvis det sidste ord. Aspiranten kan 

rette henvendelse til dommerudvalget ved utilfredshed. 

En kæledyrsdommer bør/skal dømme 1 junior kæledyr og min. 3 seniorkæledyr, før der 
kan gås videre til racedyrsuddannelsen. 

13. Deling af opgaven som dommeransvarlig: 

Det ønskes, at opgaven som dommerudddannelsesansvarlig deles i 2: racedyr og kæledyr. 

Kenneth Hansen har herefter opgaven som racedyrsuddannelsesansvarlig 



Lis Krøis har herefter opgaven som kæledyrsuddannelsesansvarlig. 

Ansvaret for den teoretiske prøve ligger hos Kenneth. 

14. Valg af dommerudvalgsansvarlig: 

Kenneth Hansen fortsætter på denne post. 

15. Dato for næste møde:  d. 18.09.2010 hos Lis Krøis kl. 10. 

16. Evt.:     

Det blev diskuteret, om dommere skal have begrænsning på antal udstillede dyr, når de 

dømmer samme dag (med udgangspunkt i debat på forum). 
Det blev diskuteret, om man kunne optimere tidsforbrug ved indtjek. Evt. med stikprøver i 

stedet for kontrol af alle dyr. Der kan trækkes en seddel ved indgangen – indtjek eller tro 

love erklæring.  

Random tests… 

Indtjekstid ml. 7.30 -9.00 (så er man færdig kl. 9.30!) 

Det blev diskuteret, om pointlighed skal give samme cert. sandsynlighed.  

 


