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14-5-2022 

DcH’s hoopers dommeruddannelse 2022 
 

Ansøgningsfrist: Din lokalforening skal indsende ansøgningen til kredsen og står derved inde for 
dig som fremtidig dommer. Kredsen skal godkende og videresende ansøgningen til emily-
kew99@gmail.com senest 1. august. Du får personligt svar fra udvalget senest 1. september.  
 
Kriterier inden du ansøger om plads på dommeruddannelsen: 

- Du skal have læst til DcH’s hoopersreglement 
- Trænet/undervist i hoopers 
- Besidde en generel fornuftig fremtræden 
- Du skal være myndig 
- Du skal kunne komme til begge weekender samt eksamensdagen 

 
Ansøgningen skal indeholde følgende: 

- Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og lokalforening. 
- En motiveret ansøgning med beskrivelse af trænings- og uddannelseserfaring. 
- En banetegning af en begynder- eller øvetbane. Kræves ikke at banen er i et tegneprogram, 

men banen skal være målfast. 
 
Pris: 

- Dommeruddannelsen koster 4500,- aconto fra din kreds.  
 
Undervisere: Katarina Byth Carstens og Emily Kew 
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Opbygning 
 

Inden første weekend skal du: 
- Have læst reglementet og noteret eventuelle spørgsmål og problematikker. 
- Du skal have tegnet fire baner; lille begynder, stor begynder, lille øvet og stor øvet. Du får 

mere information herom når du er optaget. De skal være tilsendt uddanner senest 14. sep-
tember. Du får feedback på banerne i den første weekend. 

 
Weekend 1: 15. + 16. oktober 

- Generel orientering om uddannelsen – gennemgang af indholdet 
- Gennemgang af dommerens ansvar 
- Gennemgang af reglementet 
- Konflikthåndtering 
- Intro til tegneprogram 
- Videogennemgang af forskellige bedømmelser 
- Feedback på tegnede baner 

 
Inden anden weekend skal du: 

- Aspiranter skal have tegnet fire baner; lille begynder, stor begynder, lille øvet og stor øvet. 
De skal være tilsendt uddanner senest 1. november. Der skal arbejdes med de punkter 
aspiranten fik feedback på i første weekend. 

 
Weekend 2: 19. + 20. november 

- Opsætning af aspiranternes baner 
- Bedømmelse af inviterede hunde  
- Måling af hunde 
- Briefing om evaluering og eksamensdagen 
- Spørgsmål til reglement 
- Input til dommerguide 

 
Inden eksamensdagen skal du:  

- Besvare skriftlig eksamen der indeholder spørgsmål til reglementet samt bedømmelsessce-
narier 

- Indsende eksamensbaner – Klasse vælges af uddanner 
 
Praktisk eksamen: 25. marts 2023 

- Består af banetegning, banebygning, briefing om klasse, briefing og placering af hjælpere 
og bedømmelser af inviterede hunde. 

 
 


