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Regler for uddannelse af sporprøvedommere indenfor DvK i Slæb  
 

• Som Hundefører:  
Skal mindst have ført en hund til 1. præmie på 400m og 1000m / 30 min. slæb. 

             

• Som menneske: 
Skal have de menneskelige og etiske egenskaber, der gør personen egnet til at 
dømme og evt. vejlede andre. 
Skal være godkendt af DvK`s bestyrelse som sporinstruktør og have arbejdet som 
sådan i 1 år. Skal have afholdt sporprøve 400m og 1000m slæb.  
 

• Indstilling af elever. 
DvKs bestyrelse godkender egnede elever efter indstilling. 
Elever skal have bestået følgende kurser i DKK: Basiskursus og Adfærds- og 
Håndteringskursus. 
 

• Godkendelse af elever. 
Eleven skal være medlem af DKK og DvK. 
 

• Udannelsesforløb 
Eleven planlægger selv sit uddannelsesforløb 
Eleven underretter DvKs bestyrelse under forløbet. 
 
 

Uddannelsen 
 

• Elevtjeneste 
Eleven skal gå 400m / 30 min. slæb og 1000m /30 min. slæb. Eleven skal ikke 
udforme skriftlige kritikker. Eleven må informeres og få svar på alle spørgsmål af 
dommeren. Elevtjenesten gennemføres 4 gange hos 3 forskellige dommere i slæb 
2 gange 400m og 2 gange 1000m. Jævnfør DvK`s reglement i slæb. 
Efter hver elevtjeneste udfærdiger dommeren en skriftlig vurdering af elevens 
egnethed. Denne sendes til DvK`s formand. 
Efter godkendt elevtjeneste meddeles eleven, at vedkommende kan fortsætte med 
aspiranttjeneste. 
 

• Aspiranttjeneste 
Aspiranten skal gå som aspirant på tilsvarende prøver som ved elevtjenesten. 
Aspiranten skal udarbejde skriftlig kritik af hver hund, der er til afprøvning med 4 
hunde som minimum. Dommeren, der har aspiranten, udarbejder ligeledes skriftlig 
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bedømmelse af hundene. Dommerens og aspirantens kritikker sendes til DvK’s 
bestyrelse inden èn uge efter prøvens afholdelse. Dommeren kan bestemme, at 
enkelte hunde udelades af materialet, hvis præstationen ikke egner sig til 
selvstændig kritik. 
 

• Godkendelse 
DvK’s bestyrelse godkender eller afviser aspiranter og indstiller dem til autorisation 
hos DKK´s bestyrelse. DKK`s afgørelse sendes til DvK`s formand. DKK´s 
bestyrelse kan fratage en autoriseret dommer sin autorisation.  
 

 

• Almindelige bestemmelser 
Autoriserede dommere skal være medlem af DKK. 
 
 

Godkendt af DvK`s bestyrelse november 2007 
  
Kontaktperson til DKK er 2007 Annette Pil Jensen. 
 


