Prøvedommervervets etiske innhold
Etikk er teorien om hva som oppfattes som riktig og galt blant en gruppe mennesker. Forskjellige
grupper kan ha forskjellig oppfatning av hva som er god og dårlig etikk. Når det gjelder etikk i
dommersammenheng bør det være enighet om hvilke prinsipp som legges til grunn for utøvelsen av
dommervervet.
Retningslinjene gjelder for samtlige prøvedommere og på samtlige arrangement arrangert av
samarbeidende klubber tilsluttet NKK, samt i andre sammenhenger hvor vedkommende kan bli
assosiert med sin dommerstatus.
Etikk er ikke det samme som regelverk. Det er flere lov- og regelverk som regulerer dommeres plikter
og rettigheter i NKK.
Dommerens oppgaver
Dommeren er gjennom sine vurderinger av hundenes egenskaper viktige premissleverandører for
den systematiske avl som foregår i regi av NKK, NKKs medlemsklubber og oppdrettere i de enkelte
rasene.
Dommerens objektivitet og integritet må aldri kunne trekkes i tvil. Det er derfor viktig at de formelle
kravene til integritet er oppfylt, at dommer er objektiv og uavhengig, samt at alle deltagere opplever
en rettskaffen dommeroppførsel.
Under bedømming av hundene skal dommeren ha sin oppmerksomhet rettet mot hundene og deres
prestasjoner. Dommer har ansvar for å være konsentrert om oppgaven og skal yte en så god
prestasjon som mulig. Dette innebærer at dommeren må være i god form og fremstå presentabel.
Unødvendig fokus på eventuelle meddommere, mobiltelefoner og andre distraksjoner sår tvil om
dommerens fokus og må ikke forekomme.
Dommer plikter å holde seg oppdatert på alle regelverksendringer. Videre må dommer delta på
dommerkonferanser, og har en selvstendig plikt til å gjøre seg kjent med signaler og
regelverkstolkninger fra disse.
Forholdet til Norsk Kennel Klub
Prøvedommere bosatt i Norge autoriseres av NKK. Opptak som dommerkandidat skjer etter en
vurdering av personlige og faglige egenskaper. Autorisasjonen krever god faglig progresjon i tillegg til
at det ikke avdekkes personlige egenskaper uforenelig med dommergjerningen under
utdanningsperioden. En dommer må opptre slik at vedkommende holder det etiske nivået et
fremtredende verv som dommer krever. Dette gjelder så vel eget hundehold som i hundesporten for
øvrig. En dommere må være sin oppførsel bevisst ikke bare i dommerrollen, men også som deltager,
tilskuer, arrangør og i andre sammenhenger hvor dommerens opptreden og utsagn blir vurdert. Det
er uforenlig med dommervervet ikke å fremstå upartisk og objektiv. Dokumenteres en slik oppførsel
skal vedkommende dommers autorisasjon tas opp til vurdering. Derfor skal det ikke kunne stilles
spørsmålstegn ved dommerens moralske vandel i tilknytning til hundesporten eller dommerens eget
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hundehold.
NKK støtter sine dommere, og det forventes samme lojalitet ovenfor NKK fra dommerne.

Forholdet til arrangør
Invitasjon til å dømme skal gjøres skriftlig, og krever et skriftlig svar. Dersom det er økonomiske
forhold ut over de satser som gjelder for godtgjørelse til dommere i den aktuelle prøveform, skal
dette avtales før endelig avgjørelse om dømming tas. Dommere og arrangør skal innledningsvis også
avtale reiseomkostninger, innkvartering, bespisning, ankomst- og avreisedato og andre praktiske
detaljer.
Dommer må ikke gi avbud til avtalte dommeroppdrag uten at det foreligger tungtveiende
velferdsgrunner.
En dommer er arrangørens gjest og representerer NKK under hele prøven. Dommeren skal opptre
høflig og bidra til et trivelig arrangement.
Bedømmelse og forholdet til deltager
Fra det øyeblikket dommeren ankommer arrangøravdeling er denne å betrakte som en representant
for NKK . Det påligger derfor dommeren å opptre korrekt og høflig, møte presentabel, uthvilt og i god
form. Dette gjelder så lenge dommeroppdraget varer.
Før prøven starter skal dommer presentere seg og eventuelle dommerkandidater, og redegjøre for
hvordan dagen er tenkt, med mindre dette er overlatt til prøveleder.
Dommeren skal være positiv og holde konsentrasjonen gjennom hele dagen og ovenfor alle hunder.
Dommer bedømmer utelukkende det vedkommende observerer, og skal ikke ta hensyn til hundens
bakgrunn, tidligere meritter, oppdrett eller hvem som fører eller eier hunden.
Alle deltagere skal behandles likt. Dommer kan veilede fører dersom dette ikke påvirker hundens
prestasjoner direkte.
Dommer skal ikke henvende seg til deltager med direkte spørsmål om hundens avstamning, tidligere
premiering eller annet som kan indikere utenforliggende hensyn ved bedømmelsen.
Etter at prøven er avsluttet skal dommer gi en orientering til fører om prestasjonen slik det er
beskrevet i regelverket for hver prøveform. Etter en slik redegjørelse kan dommer besvare spørsmål
som klargjør dommerens syn. En diskusjon med fører, eller at fører fremfører sine synspunkter skal
ikke forekomme.
Prøvedeltager har ved å melde på sin hund bedt om dommerens vurdering, og det forventes at
deltager respekterer denne. Prøvedeltager som viser en utilbørlig opptreden under prøvedagen,
klandrer eller demonstrerer mot dommerens avgjørelser, kan av dommer gis advarsel eller bortvises
fra området. Det er opp til dommer å vurdere om det skal skrives rapport på vedkommende slik det
er beskrevet i regelverket for hver prøveform.
Forholdet til NKK representant
På alle prøver er det oppnevnt en NKK representant som er prøvens høyeste myndighet hva angår
regelverkstolkning. NKK representanten skal gjennomgå prøvens papirer og innstille prøven til
godkjenning. NKK representantens oppgaver og myndighetsområde er beskrevet i ”Instruks for NKKs
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representant”.
Dommer, prøveledelse og NKK representant må sammen bidra til et best mulig arrangement både
faglig og sosialt ved et samarbeid med respekt for hverandres oppgaver og synspunkter.
NKKS representant må respekteres, også i de tilfeller der denne har en klart svakere faglig bakgrunn
enn dommeren. Et positivt samarbeid kan hjelpe alle parter til å oppnå et godt resultat.

Forholdet til andre dommere
Dommere skal opptre med absolutt lojalitet ovenfor andre dommere.
Som tilskuer må en dommer derfor aldri snakke nedsettende om en fungerende dommer selv om
vedkommende er uenig i bedømmelsen.
I slike tilfeller kan dette tas ved anledning på tomannshånd med fungerende dommer, og da i den
hensikt å bidra til en positiv faglig videreutvikling.
Som dommer blir man vurdert til å ha spesielt god kunnskap om hund. Man må derfor ikke uttale
seg negativt om hunders prestasjoner når en selv går som deltager.
Dommere kan tolke hunders arbeid forskjellig, derfor skal fungerende dommers integritet alltid
respekteres.
Dommerkandidater
Dommer som har med seg dommerkandidat (elev/aspirant) har en viktig funksjon.
Rettledning, opplæring og evaluering skal skje etter de retningslinjer som er utarbeidet for dette i
den enkelte prøveform.
Dersom fungerende dommer er i tvil om kandidatens prestasjoner holder forventet nivå er det
bedre å underkjenne kandidatarbeidet, da dette vil medføre at kandidaten må ta et ekstra arbeid og
vil da lære mer før en eventuell autorisasjon.
Dommerkandidater bør gå for dommere de ikke har et for nært forhold til.
Sosiale medier
Ved bruk av sosiale medier skal dommere være bevisst sin posisjon og status som dommer.
For å opprettholde objektivitet må dommer vurdere om man i det hele tatt skal skrive noe om
hunders prestasjoner, uavhengig om de er gode eller dårlige.
Det er en selvfølge at man ikke skriver om eller kommenterer en dommerkollegas dømming.
NKKs regelverk for nettvett må leses og praktiseres.
Konklusjon
Dommere bør være positiv, se etter det beste i hundene, opptre korrekt og vise avmålt høflighet så
lenge bedømmelsen varer. Dommeren skal være objektiv, behandle alle likt, stille best mulig
forberedt, være i god form og presentabel.
Dommeren skal være seg bevisst på at vedkommende oppfattes som dommer i alle sammenhenger,
også på sosiale medier, og skal opptre i henhold til dette.
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