Dommerreglement samt etisk regelsæt for
dommere
En dommer:
 må ikke dømme dyr som tilhører forældre, søskende, børn, svigerfamilien, kæresten, ægtefællen
eller samboende, herunder også en veninde/ven man bor sammen med.
 skal optræde forbilledligt. Der bør ikke kommenteres på en måde, der virker usaglig af andres
opdræt og af enkeltpersoner i det offentlige rum. Ligeledes bør man som dommer undgå at blive
personlig i sin optræden overfor andre, for ikke at give anledning til at udstillere skal føle, at de ikke
kan opnå en objektiv bedømmelse.
 skal dømme objektivt og upartisk.
 må ikke dømme unødigt hårdt.
 skal overholde sine udstillingsaftaler.
 skal følge gældende DMK-standard.
 skal diskvalificere og bortvise ved begrundet mistanke om tilstande nævnt i udstillingsreglement
under indtjek.
 En dommer bør så vidt muligt undlade at indtjekke dyr man selv skal dømme. Undtaget herfra er
situationen, hvor tre indtjekkere skal bekræfte en husstands afvisning, når der ikke er øvrige
indtjekkere til stede.

Kompetence:
En dommer kan:
 dømme BIS i kæledyr, når alle kæledyrsklasser er bestået.
 dømme BIS i racedyr, når grupperne ensfarvet, flerfarvet, kombinationracer, ruhår og langhår er
bestået.
 dømme sjældne varianter, når alle racedyrsklasser er bestået.
 dømme BIS i sjælden variant , når alle racedyrsklasser er bestået

DMK dommeres aktivitetsniveau:
Dommeraktiviteten vurderes af dommerkomiteen en gang årligt. Såfremt aktivitetsniveauet findes for lavt
vil der blive taget kontakt, til pågældende dommer med henblik på at vedligeholde uddannelsen.

Det er dommerens eget ansvar at indberette egen indenlandsk og udenlandsk aktivitet til
dommerkomiteen (og indenlandsk endvidere til udstillingskoordinator).

Sanktioner:
Sanktioner gives af DMK´s bestyrelse i samråd med dommerkomiteen.
Sanktioner kan strække sig fra en påtale til permanent fratagelse af dommerhverv. Sanktioner kan
indebære:
 Advarsel
 Midlertidig fratagelse af dommerhverv
 Permanent fratagelse af dommerhverv
 En dommer, der er diskvalificeret af DMK eller egenhændigt har nedlagt sit hverv i foreningen, kan
ikke
 længere dømme i DMK regi, uden først at have opnået en accept og godkendelse af
dommerkomiteen og
 bestyrelsen i enighed, til igen at virke som dommer.
 Udenlandske dommere og dommere fra øvrige danske foreninger kan afvises på samme grundlag
som
 DMK´s egne dommere.

Klager:
Klager over en dommer behandles af DMK´s bestyrelse i samråd med dommerkomiteen.
Kun skriftlige klager behandles. Involverede dommere skal have mulighed for egen redegørelse af forløbet,
før behandling af sagen.

Senest ændret den April 2014

