
Møte med NKKs Dommerutdanningskomite (DUK) på 

Scandic Hotel Gardermoen tirsdag 11/9-2018 19:00 

 

Tilstede: Anne Buvik (leder), Marianne Holmli, Arne Foss og John Smedbakken fra DUK. Sigmund 

Alhaug (leder), Frode Bakke (nestleder), Line Løw (leder sportskomiteen) og Tone Hansen (ekspertise 

fra ABU-komiteen) fra Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK). 

Møtet startet med en presentasjonsrunde og leder av DUK Anne Buvik informerte litt om 

bakgrunnen for møtet. Deretter fortalte de forskjellige representantene fra DUK om DUKs arbeid, og 

veien for å bli utstillingsdommer. Dette er en strevsom og tidkrevende utdanning. Prosessen foregår 

slik: Man må først utdanne seg til ringsekretær og ha egen erfaring fra utstilling og oppdrett. Deretter 

må man ha kynologikurs og dommerkurs. Før man får starte på dommerkurset gjennomgår man et 

intervju med DUK hvor de vurdererom grunnegenskaper og egnethet er på plass. I dommerkurser må 

man levere et selvstendig arbeid som viser innsikt i rasen man vil dømme, samt at man gjennomgår 

to eksamener (en praktisk og en teoretisk). Deretter blir man dommerelev. Med andre ord så krever 

dette at det er engasjerte og motiverte folk som søker. 

Deretter redegjorde NSHKs representanter for hvordan ABU-komiteen jobber opp mot dommere 

med dommerkonferanse, dommerkompendiet, utstillinger hvor rasen er med, liste over ønskede og 

uønskede dommere. NSHK la vekt på at det er raseklubben som forvalter rasen og derfor må ha et 

ord med i laget når noen søker ny autorisasjon og tilleggsautorisasjon. NSHK redegjorde også hvor 

viktig det er at rasens funksjon og bruksegenskapene ble tillagt vekt ved bedømming. Selv om ingen 

dommere kan vurdere hunden som trekkhund i ringen, så kan dommere se hvorvidt denne hunden 

har eksteriøret for å kunne utføre en slik oppgave. DUKs representanter var enig i dette. DUK 

anbefalte videre at NSHK sender ut dommerkompendiet ikke bare til autoriserte dommere på rasen 

men også til de som søker ny autorisasjon på rasen samt tilleggsautorisasjon. Når det gjaldt bruk av 

østeuropeiske og mellomeuropeiske dommere på NKK sine egne utstillinger anbefalte DUK at vi tok 

direkte kontakt med den som er ansvarlig for Gruppe 5 på NKK sine utstillinger. Ofte løser ting seg 

ved å snakke direkte til de som tildeler/inviterer dommere. 

DUK ønsker å rekruttere flere dommere fra bruksmiljøet med bred erfaring fra bruk av rasen. Vi 

diskuterte derfor mulige virkemidler for å rekruttere til dommere fra vårt eget rasehundmiljø som 

innehar erfaring med bruk av Siberian husky. DUKs representanter foreslo a) å ha anatomikurs på 

samlinger, b) gå sammen Norsk Polarhundklubb, Norsk Alaska Malamute Klubb og jakthundklubbene 

for å arrangere ringsekretærkurs sammen, c) støtte de som vil ta dommerutdannelsen økonomisk. 

Selve møtet var veldig positivt og det var ønskelig med samspill mellom DUK og rasehundklubbene. 

Vi satt alle igjen med et meget positivt inntrykk av leder av DUK og de medlemmene som var tilstede. 

Styret i NSHK skal forsøke å øke rekrutteringen av dommere fra eget miljø, og vil komme med tiltak 

på dette. 

 

Sigmund, Frode, Tone og Line (referent) 


