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Betingelser for optagelse på DOMMERRINGEN`s aspirantkursus.
Aspiranten skal have været A-B medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl i
mindst 5 år, og i en lignende periode have været aktiv opdrætter af racefjerkræ, og kunne
dokumentere tilfredsstillende resultater ved fremstilling af sine egne dyr på udstillinger,
herunder også mindst 2 gange på D.F.f.R.`s landsudstillinger.
Ovenstående betingelser skal være opfyldt d. 1/1 det år, hvor lektion 1 afholdes.
At betingelserne er opfyldt skal dokumenteres af bestyrelsen i den lokalklub / specialklub
hvori aspiranten er medlem.
Tilmelding til kursus fremsendes til DOMMERRINGENS formand sammen med
dokumentation for, at betingelserne for optagelse er opfyldt.
Betingelser for at aflægge dommerprøve og erhverve dommercertifikat.
Aspiranten skal efter at have gennemført kursusplanens pkt. 1-2-3, tilmelde sig til teoretisk
prøve. Den teoretiske prøve bliver afholdt i forbindelse med dommerkursus, som normalt
er i første halvdel af september måned. Prøven består i at kunne besvare almene
spørgsmål vedr. kendskab til standarden og dens fortolkning, stillede spørgsmål om
fjerkræfaglige udtryk, farve og tegning.
Spørgsmål vedr. aspirantens selvvalgte racer, som der i særdeleshed lægges stor vægt
på.
Evt. spørgsmål til aspirantens tidligere udfyldte pointkort ang. harmoni mellem afgivet point
og tekst.
Tilmelding skal ske skriftligt til DOMMERRINGEN´s formand senest d. 1. august.
Tilmelding skal vedlægges dokumentation for, at kursusplanens pkt. 2 er gennemført samt
oplysninger om hvilke 3 racer aspiranten ønsker som speciale.
Såfremt den teoretiske prøve bestås, skal kursusplanens pkt. 5 gennemføres. Er den
teoretiske prøve derimod ikke bestået med tilstrækkelig resultat, skal aspiranten op til
fornyet prøve, som først kan finde sted ved næste års dommerkursus. Bestås prøven her
og aspiranten har opfyldt kursusplanens pkt. 5 (mellem de 2 teoriprøver) kan aspiranten
aflægge praktisk prøve ved førstkommende landsudstilling. Såfremt den teoretiske prøve
ikke bestås anden gang, og aspiranten stadig ønsker det, skal hele kursusforløbet startes
forfra. Herefter kan tilmelding til praktisk prøve ske efter samme retningslinier som
teoretisk prøve.
Den praktiske prøve består i at kunne bedømme 15 dyr på tilfredsstillende måde inden for
en 2 timers periode. I selvvalgte racer skal der bedømmes 10 dyr, de øvrige vælges af
dedømmel-sesudvalget.
Til vurdering af aspirantens prøver nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 3
uvildige dommere, medlem af DOMMERRINGEN.
Bedømmelsesudvalget nedsættes af DOMMERRINGEN og D.F.f.R.`s standardudvalg.
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