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 Du kan lide hunde og at 

se hundearbejde 
 Du kan lide at have med man-

ge forskellige mennesker at 

gøre 

 Du kan lide at snakke 

med mennesker 
 Du kan lide at færdes i 

naturen og nyder at være 

der også i regnvejr 

 Du har lyst til at lære at blive 

dommer gennem praktisk og 

teoretisk uddannelse 

Du kan lide at bedømme andre, 

og er ærlig og objektiv. 



Hvad skal der til for at blive dommer i DCH? 

Man skal kunne lide hunde, og at se hundearbejde. 

Man skal kunne lide at have med mange forskellige menne-
sker at at gøre. 

Man skal kunne udtrykke sig især mundtligt, men også 
skriftligt. 

Man skal kunne lide at færdes i naturen, og have en fysik 
der gør at man kan gøre det i al slags vejr. 

Man skal have mulighed for at komme til den teori / praktik, 
der forventes af en dommer-aspirant i den kreds man kom-
mer fra. 

 

 

Hvad giver det dig at blive dommer? 

Man møder mange mennesker omkring den fælles interes-
se.... hundearbejde. 

Man ser hundearbejde på forskellige planer. 

Man kommer ud i naturen på alle årstider. 

Man får frisk luft og motion. 

Man oplever samarbejdet mellem hund og hundefører, når 
de løser vanskelige opgaver. 

Man får en god fritidsinteresse. 

Man får styrket sin personlige fremtræden, og bliver klædt 
på til at kunne håndterer konflikter. 

Man bliver øvet i at kunne tage hurtige beslutninger i kom-
plekse situationer. 

 

 

 

 

 

Hvordan foregår dommeruddannelsen? 

Uddannelsen til dommer er en blanding af teori og praktik. 

Hvordan de enkelte kredse afholder teorien er forskellig, 
men det kan være på hverdagsaftner eller i weekend sam-
linger. 

Det meste af praktikken foregår ved at man går med som 
"føl" ved en erfaren dommer. 

Uddannelsen afsluttes med en dommerprøve. 

 

 

Hvordan kommer du i gang med at blive dommer? 

Du får din lokalforening til at indstille dig til kredsbestyrelsen 
i din kreds. 

Du kan kontakte kredsens dommerformand Edel Jørgensen 
for mere information om dommeruddannelsen. 

 

 

DcH har brug for dig ! 

 

 

 

Kontakt Dommerformand Edel Jørgensen i kredsen for 
mere information. 

Tlf nr.: 27625412 

Mail: edelsmolly@jels.dk 

 

 


