Dommeruddannelsen
Kun DMK kan uddanne danske dommere. For at blive dommer i DMK skal man have
gennemgået følgende uddannelser:
1. Bærer (lære at holde)
2. Sekretær (lærer noget om forskellige racer) og Indtjekker. (lærer at håndtere dyr)
3. Dommer – enten speciel, racedyr eller kæledyr.
Krav for optagelse på kursus.
Ansøgeren skal have været medlem af DMK de sidste 3 år på ansøgnings- tidspunktet og have
tilsvarende avls- og udstillings-erfaring.
· skal have alment kendskab til DMKs terminologi.
· skal have normalt syn.
· skal være fyldt 18 år ved uddannelsens start.
· skal bestå en skriftlig optagelsesprøve.
· været aktiv indtjekker mindst 1år.
· have sekretær erfaring, herunder BIG/BIS erfaring.
Når ovenstående krav er opfyldt vil bestyrelsen tage endelig stilling til ens kvalifikationer og
ansøgning.

Skriftlig optagelsesprøve.
Der gives 25 almene spørgsmål ligeligt fordelt inden for følgende områder:
A. Pleje og fodring
B. DMK og udstillinger
C. Sundhed og sygdom
D. Racer og farver
E. Avl

For at bestå, må der højst være 5 fejl (max. 2 i én gruppe).
Teoretisk grundkursus.
Der udleveres et kursushæfte indeholdende alle relevante oplysninger. Kurset omfatter en
gennemgang af standarden for samtlige kæledyrsklasser inkl. alle fradrag. Regler for
præmieuddeling og valg af dommerens favorit gennemgås. De enkelte standarder eksemplificeres
ved hjælp af dyr.
Prøve.
Kurset afsluttes med en praktisk prøve, bestående af en bedømmelse af: 2-3 veteraner, min. 4
kæledyr og min. 4 børnedyr.
Ved denne bedømmelse skal kursisten have placeringsrækkefølgen i præmierækken korrekt, og
pointsammentællingen skal ligeledes være korrekt.
Hvis kursisten består denne prøve, er vedkommende dommeraspirant i kæledyrsklasserne.
Race-dommere (yderligere krav).
· skal være godkendt på samtlige kæledyrsklasser.
· skal have avlserfaring med mindst én race.
· skal have siddet sekretær ved den race, man skal uddannes i.
Ensfarvede kræver godkendelse for hver enkelt farve.
Dommeraspiranter.
Dommeraspiranten skal opøve erfaring i bedømmelse af relevante racer/klasser på udstillinger. Herefter skal aspirantbedømmelsen
gennemgås med en uddannet dommer. Efter et antal godkendte bedømmelser (det præcise antal kan variere fra aspirant til aspirant)
godkendes aspiranten på den pågældende race/klasse. Dommeraspiranterne bliver oplært i de klippede langhår samtidig med de
uklippede langhår, således at aspiranten, som færdig udannet Special dommer, har mulighed for at dømme 2 selvstændige grupper.
Når samtlige racer/klasser hos kæledyr hhv. Racedyr er godkendt, er man allrounddommer med ret til at dømme BIS og uddele
certifikater. En fuldt uddannet racedyrsdommer er samtidig kvalificeret til at dømme Sjældne varianter & ustandardiserede racer.

