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Pkt. 1 Siden sidst ved formanden
Formanden samlede op på det netop afholdte møde med duerne, og noterede med
tilfredshed, at det ser rigtig godt ud i forhold til den kommende fælles udstilling i
oktober 2022.
Anmeldelsestidspunkt og andre praktiske forhold i forbindelse med landsudstillingen
blev drøftet, og i blad nr. 7 vil der tilgå medlemmerne alle relevante oplysninger i
forbindelse med landsudstillingen.
Situationen med udbrud af Newcastle Disease i Næstved fjerkrækoloni blev drøftet.
Det er en alvorlig situation for vores hobby. Vi skal derfor opfordre alle til at
vaccinere deres dyr mod denne alvorlige sygdom for vores fjerkræ.
Pkt. 2 Dommeruddannelsen
Til dette punkt var Dommerringens bestyrelse indbudt, og de var repræsenteret af
Søren Thomassen.
Baggrunden for punktet var et indsendt forslag til ændringer af dommeruddannelsen
fra Specialklubben for dværg Wyandotter og drøftelserne på det seneste
repræsentantskabsmøde under eventuelt af samme emne.
Specialklubbens forslag til ændringer lyder som følger;
”Specialklubben for Dværg Wyandotter foreslog på generalforsamlingen den 16. oktober 2021
følgende til DFfR´s Hovedbestyrelse:
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•
•
•

At der udarbejdes nogle nye retningslinjer for optag af nye dommere.
Det bør nøje overvejes om 5 års reglen skal bevares eller om optaget til dommerkursus skal ske på
et objektivt skøn.
At der i de nye retningslinjer tages højde for, at dommergruppen er af ældre dato, og at tilgangen
af nye dommere er bydende nødvendig for at opretholde antallet af dommer i Dommeringen.”

Hovedbestyrelsen drøftede grundigt de nuværende regler i forhold til forslaget og de
drøftelser, der har været undervejs.
Vi kan fastslå følgende:
-

Der er sidst uddannet nye dommere i 2019
Der er aktuelt ingen dommeraspiranter under uddannelse
Der er/har været interesserede, der ikke har 5 års A-medlemskab
Der er en meget høj gennemsnitsalder hos de nuværende dommere
Der må forventes større afgang af dommere i de kommende 5 år.

Vi må derfor konstatere, at vi i løbet af få år kan stå i en situation, hvor der ikke vil
være tilstrækkeligt med uddannede dommere, og det er et meget væsentligt
problem for hele foreningens virke, da udstilling og bedømmelse af vore dyr er vores
hovedaktivitet.
Hovedbestyrelsen er enig om, at det er vigtigt med veluddannede dommere, og det
kan vi sikre gennem en god uddannelse og ved at aspiranterne med tilfredsstillende
resultat består både den teoretiske og praktiske prøve.
Et antal års medlemskab forud for påbegyndelse af uddannelsen er i den anledning i
sig selv ikke vigtigt.
Hovedbestyrelsen er derfor enig i, at der alene stilles krav om medlemskab af
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, når man tilmelder sig uddannelsen til
dommer.
Hovedbestyrelsen er enig i, at det fastlagte uddannelsesprogram skal følges inden
man kan gå op til henholdsvis teoretisk og praktisk prøve.
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Hovedbestyrelsen er enig i, at der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af
3 uvildige dommer, der er medlem af Dommerringen, til vurdering af, om aspiranten
opfylder kravene for at bestå teoretisk og praktisk prøve.
Bedømmelsesudvalget nedsættes af Dommerringen og Danmarks
Fjerkræavlerforening for Raceavls Standardudvalg.
Hovedbestyrelsen er enig i, at følgende kriterier skal være opfyldt inden en aspirant
kan virke/praktisere som dommer:
a. Dommeruddannelsen skal være gennemført med tilfredsstillende resultat
(bestået både den teoretiske og praktiske prøve)
b. Man skal være myndig og dermed fyldt 18 år
c. Man skal være A-medlem.
Med udgangspunkt i ovennævnte vil hovedbestyrelsen på Dommerringens først
kommende generalforsamling fremlægge hovedstyrelsens holdning til den fremtidige
dommeruddannelse med henblik på at dommeruddannelsen så hurtigt som muligt kan
justeres i forhold til hovedbestyrelsens holdninger med henblik på at skaffe flere
aspiranter.
Vi har i hovedbestyrelsen, i repræsentantskabet, i alle klubber og specialklubber og i
Dommerringen en meget stor opgave foran os med at skaffe interesserede aspiranter
til dommeruddannelsen.
Vi skal så hurtigt som muligt have startet et nyt hold op. Det tager jo næsten 3 år at
gennemføre uddannelsen, så det er nu, vi skal i gang, hvis vi ikke om 5 år skal stå
med et uoverskueligt problem med manglende dommere.
Vi skal derfor have gang i en kampagne for at skaffe nye dommeraspiranter.
Evt.
Ingen emner
Jørgen Abrahamsen, ref.
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