Prosedyre for etterutdanning av jaktprøvedommere for stående fuglehunder
Fuglehundklubbens Forbund (FKF) har ansvaret for utdanning og etterutdanning av
jaktprøvedommere for stående fuglehunder. Dette gjøres gjennom FKFs dommerutvalg (DU), som er
oppnevnt av styret i FKF.
Det foregår årlig etterutdanning av jaktprøvedommere for stående fuglehunder. Dette skjer gjennom
de lokale dommerutvalg (LD) som er satt sammen av representanter for et en eller flere av FKFs
medlemsklubber i en region. Klubbene organiserer sammensetningen av de lokale
dommerutvalgene. Det er per 1.11.2009 autorisert ca 385 jaktprøvedommere for stående
fuglehunder. Disse er organisert gjennom 24 lokale dommerutvalg.
Hensikten med etterutdanning av jaktprøvedommere er å høyne kvaliteten på bedømmelsen samt få
til en så lik bedømmelse som mulig.

Gjennomføring av etterutdanning av fuglehunddommere:
Det gjennomføres årlig etterutdanning av fuglehunddommere etter en eller flere av disse modellene:
1) Representanter for hvert LD møter til en sentral konferanse.
DU ber om forslag til aktuelle saker til en dommerkonferanse fra LD. De forslag som egner seg som
tema under en dommerkonferanse, sendes ut til alle LD. Disse samler dommerne i sin region til
diskusjon over temaet, og LD registrerer majoritetens oppfatning i den enkelte saken. En
representant for hvert LD møter til en sentral dommerkonferanse hvor de samme temaene
debatteres, og man blir om mulig enig om en praktisk gjennomføring av de enkelte punktene som
har vært til behandling under dommerkonferansen. DU framstiller et referat med konklusjoner, dette
sendes LD som samler dommerne i sin region til et informasjonsmøte hvor konklusjonene fra den
sentrale konferansen gjennomgås.
2) Lokale feltsamlinger.
LD samler fuglehunddommerne i sine regioner til samlinger i felten. Dette kan være samlinger over
en eller flere dager. Det skaffes hunder som oppfyller klassekravet i den klassen og prøvegreina man
ønsker å ta for seg. LD styrer diskusjonen etter de situasjoner som oppstår i felten og prøver å få
dratt konklusjoner for å få en mer ens bedømming. Det framstilles en skriftlig rapport fra samlinga
som sendes alle dommere tilsluttet det enkelte LD og DU
3) Sentrale feltsamlinger.
DU kaller inn fuglehunddommerne til samlinger i felten. Dette er samlinger som går over flere dager.
Det skaffes hunder som oppfyller klassekravet i de klassene og prøvegreiner en ønsker å ta for seg.
DU styrer diskusjonen rundt de situasjoner som oppstår i felt for så å ta dette opp etter endt dag.
Diskusjonen søkes konkludert i en enighet om hvordan de enkelte situasjonene skal bedømmes.

DU framstiller et referat fra feltsamlinga som sendes alle fuglehunddommere.
DU avgjør hvilken etterutdanningsmodell de ønsker å gjennomføre det enkelte året.
Det gis økonomisk støtte til etterutdanning av fuglehunddommere i regi av FKFs DU. Dette
forutsetter at LD leverer rapport til DU med oversikt over sted, dato, deltagernavn og en kort rapport
fra samlinga. Støtten utbetales til FKF.

