Dansk Jagtspaniel Klub

Reglement Dommeruddannelse

Reglement og uddannelse for dommere i DJSK
Alle, som kan leve op til nedenstående krav, kan
påbegynde dommeruddannelsen. Dommerudvalget kontaktes via bestyrelsen på
info@djsk.dk med ønske om at begynde
dommeruddannelse.
Følgende krav er gældende:
•

•

•
•

•

Aspiranten skal have ført to forskellige
hunde både i åben og vinderklasse til en
vinderplacering for at kunne påbegynde
uddannelsen.
Aspiranten have indløst jagttegn i
minimum 5 år, og skal ligeledes have 5
års uafbrudt medlemskab af DJSK eller
anden racemæssig ligestillet klub.
Det forventes at Aspiranten har den
nødvendige markprøve og jagterfaring.
Aspiranten skal have et godt helbred og
fornuftig kondition og være god til at
bevareoverblikket i pressede situationer.
Ligeledes skal aspiranten have god tone,
tale og opførsel som generelt forventes
af klubbens tillidsposter.
Aspiranten skal gå aspirant på fem Åben
klasse og fem Vinderklasser. Man skal gå
aspirant under en panel A dommer.

Uddannelse
Før aspiranten kan gå med på markprøver skal
vedkommende gennemgå en praktisk og
teoretisk uddannelse.
Under de fem første prøver som aspirant, er det
altid panel A dommeren, som er ordførende og
som dømmer markprøven. Aspiranten skal se
panel A dommeren over ”skuldrene”. Aspiranten
fører dommerbog. Dommerbøger sammenlignes,
når placeringerne er afgjort. Herefter laver
dommer og aspirant en gennemgang af dagen.
Under de fem sidste prøver er det stadigvæk
panel A dommeren, der har den dømmende
magt, men her skal aspiranten være ordførende
og hele tiden være i tæt kontakt med Panel A
dommeren. Dommerbøger sammenlignes efter
placeringerne er afgjort. Panel A dommeren og
aspiranten gennemgår dagen.

Man opnår panel B dommerstatus, når man har
gennemgået de ti markprøver og bestået
teoretisk og praktisk prøve. Før man kan opnå
panel A status, skal man også bestå teoretisk og
praktisk prøve.
Alle dommere skal inden for en periode på højst
to år føre hund i minimum Åben klasse. Hvis
dette krav ikke opfyldes, kan dommeren ikke
dømme igen, før kravet er opfyldt.
Dommerstatus
For at opretholde sin dommerstatus skal man
som minimum kunne opfylde følgende:
•
•
•
•
•

Man skal være medlemskab af klubben.
Man skal have jagttegn.
Man skal have deltaget i minimum 2 på
hinanden følgende uddannelsesdage (forår
og sensommer) inden for 2 år.
Man skal have ført egen hund i minimum
åben klasse inden for 5 kalenderår.
Man skal have have udvist og fortsat udvise
god tone, tale og opførsel som medlem,
hundefører og som dommer.

Såfremt en af ovenstående betingelser ikke kan
opfyldes, bortfalder dommerstatus.
Generhvervelse forudsætter at aspiranten igen
kan opfylde kravene.
Det er bestyrelsen, der vurderer, hvor lang tids
fravær fra dommerstatus, der kan accepteres,
uden at man igen skal starte som aspirant (IPdommer).
Eksisterende dommerlicenser fra FT
spanielklubben og JSK kan efter bestyrelsens
godkendelse medbringes til DJSK.
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