NORSK KENNEL KLUBs

Regler for autorisasjon av Agilitydommere
NKKs Kompetansegruppe for agility (delegert fullmakt fra NKKs Sportshundkomite)
autoriserer agilitydommere i henhold til følgende regler:
1. Dommerelev (elev) kalles den som NKK har antatt for opplæring.
2. For å bli antatt som elev må søkeren være medlem av en av NKKs medlemsklubber, og ha trent
og ført hund til klasse 3 ag og hopp. Søkeren skal ha en personlighet som gjør vedkommende
egnet som dommer.
Søkeren må ha anbefaling fra egen klubb med bekreftelse på at man har utført følgende
oppgaver på offisiell konkurranse:
- Ringsekretær (ansvarlig i ringen)
- Innroper
- Skriver
- Øye
- Resultatansvarlig/ data
Ansøkningen skal skrives og sendes til NKK.
3. Dommerutdanningen består av følgende trinn, som alle er obligatoriske:
-

Weekend 1 med teoretisk og praktisk opplæring
Weekend 2 med hovedvekt på praktisk opplæring – avsluttes med en teoretisk prøve
Dommerelev-praktisering
Weekend 3 med hovedvekt på teoretisk opplæring, samt avsluttende teoretisk og praktisk
eksamensprøve

4. Før praksis som dommerelev kan starte, skal eleven ha gjennomført de to innledende
helgesamlingene med bestått teoretisk prøve på slutten av weekend 2.
5. Praksis som dommerelev består av minst 5 stevner for minst 3 forskjellige dommere med minst
350 starter, dog minst 2 stevner i hver nivå- og størrelsesklasse i både hopp og agility.
Praksisen skal gjøres for norske dommere som selv har fungert minst 5 ganger og elevarbeidene
skal være godkjent av dommerne på det enkelte stevnet.
Eleven selv tar kontakt med arrangør og aktuell dommer, i god tid før påmeldingsfristen går ut,
og avtale elevtjenesten med disse.
Bare en elev kan fungere i ringen av gangen.
6. Etter avsluttet praksisperiode skal eleven delta på avsluttende opplæringshelg med tilhørende
avsluttende teoretisk og praktisk eksamensprøve.
7. Elever som består avsluttende helg med tilhørende teoretisk og praktisk eksamen vil bli anbefalt
som dommer overfor NKK v/Kompetansegruppen for Agility, som er delegert myndighet til å
autorisere. For å bli autorisert er det videre et vilkår at eleven er over 18 år.
8. For opprettholdelse av autorisasjon som agilitydommer forutsettes deltagelse på
dommerkonferanse minst en gang i løpet av 5 år. Videre er det krav om at dommer har gyldig
hovedmedlemskap i en av NKKs medlemsklubber. For opprettholdelse av autorisasjon kreves

også at dommer har fungert som agilitydommer i løpet av en periode på 3 år. Dommer kan i
spesielle tilfelle søke kompetansegruppen for agility om dispensasjon fra dette kravet.

Utdanningsregler for agilitydommere

Versjon 31.10.2017

Dommerutdannelsen arrangeres etter behov og anledning, slik at man sikrer jevn rekruttering av
dommere til sporten.
Utdannelsen består 3 weekend-samlinger på til sammen ca 60 timer inklusive eksamen. I tillegg til
dette kommer praksis som dommerelev. Tidsrommet fra første til siste samling med eksamen
strekker seg over en periode på ca 14-20 mnd.

Dommerutdanningen består av følgende trinn, som alle er obligatoriske:
1. Weekend 1 med teoretisk og praktisk opplæring - hovedvekt på teori som forberedelse til
dømming av uoffisielle stevner og som forberedelsen til weekend 2.
2. Weekend 2 med hovedvekt på praktisk opplæring (banetegning, banebygging,
dommerplassering og bedømmelse i praksis). Teoretisk prøve
3. Dommerelev-praktisering: minst 5 stevner for minst 3 forskjellige dommere med minst 350
starter, dog minst 2 stevner i hver nivå- og størrelsesklasse.
4. Weekend 3 med hovedvekt på teoretisk opplæring, samt avsluttende teoretisk og praktisk
eksamensprøve
Weekend-samlingene arrangeres til selvkost, kostnad pr weekend estimeres til ca kr 1.500,-.
Elever som består teoretisk og praktisk eksamen vil av sensorene bli innstilt til NKKs
Kompetansegruppe for agility. Man får da status som autorisert agilitydommer og vil kunne dømme
alle offisielle agilityklasser, herunder internasjonale klasser (forutsatt at elev er over 18 år ved
autorisasjonstidspunktet).

Arrangør
Ansvarlig arrangør er NKK v/Kompetansegruppen for agility, som også utpeker lærere og sensorer.
Dersom eleven har knyttet til seg en mentor (frivillig) skal ikke denne være sensor for eleven.

Utlysning og søknad
Ved oppstart av dommerutdanning vil dette annonseres på nkk.no samt evt. i andre aktuelle fora.
Søknad sendes til adresse som er oppgitt i utlysningen.
Søknaden blir behandlet i Kompetansegruppen (KG) for Agility, som blant annet kontrollerer om de
formelle krav er oppfylt.
Dersom det er flere søkere enn plasser, foretar KG for agility et utvalg ut fra en totalvurdering av
søkerne og deres kvalifikasjoner.

Krav til å bli tatt opp som elev
For å bli tatt opp som dommerelev og delta på weekend 1 må man:
• Være medlem av en av NKKs medlemsklubber
• Ha trent og ført hund til kl 3 ag og hopp

•
•

•

Ha en personlighet som er egnet som dommer
Ha praktisert på offisielt stevne
o Ringsekretær (Ansvarlig i ringen)
o Innroper
o Skriver
o Øye
o Resultat ansvarlig/data
Ha anbefaling fra egen klubb

Pensum
Dommerelev sørger selv for å sette seg inn i pensum i henhold til pensumlisten. Alt innhold i
kurshelgene er også del av pensum.

Pensumliste
•
•
•
•
•
•
•
•

NKKs regelverk for agility
NKKs utstillingsregelverk, relevante avsnitt
NKK´s Championatregler, relevante kapitler for agility
NKKs og FCIs dommerveiledninger for agilitydommere
Regler for autorisasjon av agilitydommere.
Evt kompendier og kursmateriell som deles ut i forbindelse med kurshelgene
Prøvedommervervets etiske innhold
Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet

Weekend I
Målsettingen med den første weekenden er at eleven skal kunne få et godt grunnlag til å forstå
dommergjerningen samt virke som dommerelev på offisielle konkurranser. Weekenden innebærer
en kombinasjon av teori inne og praksis ute med hovedvekt på teoretisk gjennomgang av sentrale
elementer i dømmingen.

Forberedelser

Før Weekend 1 skal eleven:
• Lese gjennom og gjøre seg godt kjent med relevante regelverk:
o NKKs regelverk for agility, spesielt kapittel 4 (Ring, baneoppsett og
Konkurranseavvikling), 5 (Utforming av hindrene) og 6 (Bedømmelse)
o NKKs utstillingsregelverk, relevante avsnitt
o Dommerveiledning for agilitydommere
• Lage et helt sett banetegninger (ag 1,2,3, lag, hopp 1,2,3)

Veiledende innhold weekend I
•

•
•
•
•

Dommerens oppgaver, hva innebærer det å være dommer på og utenfor banen,
dommergjerningen i teori og praksis
Innledning om bedømmingsprinsipper (vegringslinjer, kontaktfelt osv), dømming av
enkelthinder, gjennomføring av bedømming
Fastsetting av standardtid, (anbefalinger, hvilke forhold påvirker standardtiden osv)
Dømming og dommerplassering – teori og hvis mulig også praksis
Mer om bedømmingsprinsipper (vegringslinjer, kontaktfelt osv), dømming av enkelthinder,
gjennomføring av bedømming

•
•
•
•
•
•
•

Adferd/oppførsel fra handlerne, fysisk og verbalt i forhold til dommer, andre utøvere og
hund.
Kort om banedesign, ting å ta hensyn til, ulikheter mellom klassene (small / medium / large),
dommerplassering, forskjellige måter å designe baner på, hundenes sikkerhet i forhold til
banedesign, ulikheter mellom nivåklassene
Tegneprogrammer for pc (clean run osv)
Banebygging, herunder justering fra tegning til reelt baneoppsett
NKKs agilityregelverk, unntatt kapitel 4, 5 og 6
NKK´s Championatregler, relevante kapitler for agility
Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet

Undervisningen gjennomføres som foredrag og/eller gruppearbeid.

Weekend 2
Målsettingen med denne weekenden er at eleven skal kunne virke som dommerelev på offisielle
konkurranser. Weekenden innebærer hovedsakelig praksis ute.

Veiledende innhold weekend 2
•
•

•
•
•
•

Praksis dømming og dommerplassering – hovedfokus weekend 2
Banedesign, ting å ta hensyn til, ulikheter mellom klassene (small / medium / large),
dommerplassering, forskjellige måter å designe baner på, hundenes sikkerhet i forhold til
banedesign, ulikheter mellom nivåklassene (teorien 1. weekend – praksis 2. weekend)
Gjennomgang av banetegninger (dommerplassering, plassering av banemannskap,
banedesign osv)
Dokumenter, hvordan fylle ut reiseregninger, kritikkskjemaer, dommerelevskjemaer osv
Praksis banebygging, herunder justering fra tegning til reelt baneoppsett
Teoretisk prøve

Undervisningen gjennomføres som foredrag og/eller gruppearbeid.

Teoretisk prøve

Ved avslutningen av weekend 2 skal deltakerne gjennomføre en teoretisk prøve på regelverk,
bedømmingsprinsipper og bedømming av enkelthinder. Svaret på om man har bestått eller ikke skal
gis senest 2 uker etter prøven.
Dersom eleven ikke består den teoretiske prøven kan han/hun gå opp til fornyet prøve etter 2-4
uker. Dersom eleven ikke består denne, avbrytes dommeropplæringen.

Praksis som dommerelev
Fullført weekend 1 og weekend 2 med bestått teoretisk prøve er en forutsetning for å kunne fungere
som dommerelev på offisielle stevner.
•
•
•

Antall stevner: minimum 5
(det anbefales at stevnene er av varierende størrelse)
Antall starter: minimum 350, hvorav praksisen må inneholde alle nivå- og størrelsesklasser, i
både hopp og agility. Praksisen skal omfatte minst 2 stevner i hver nivå- og størrelsesklasse.
For minst 3 forskjellige dommere.

Praksisen skal gjøres for norske dommere som selv har fungert minst 5 ganger.
Elevtjenesten skal gi eleven mulighet til å lære ting om agility som hun/han ikke har tilegnet seg
tidligere. Videre skal dommeren få inntrykk av elevens skikkethet til senere å bli dommer. For at
dette skal oppnås er det nødvendig at dommeren samtaler med eleven både under og etter
bedømmelsen.

Forberedelser

Det er eleven selv som må gjøre avtale om elevtjeneste med dommer og stevnearrangør.
Eleven bør ta kontakt med arrangør og aktuell dommer i god tid før påmeldingsfristen går ut, og
avtale elevtjenesten med disse. Det er opp til hver enkelt arrangør og dommer om de ønsker å ha en
dommerelev i ringen.

Gjennomføring

De første to elevtjenestene gjennomføres i klasse 1 og 2, men eleven skal også lage forslag til tegning
for klasse 3. Det anbefales at en elev følger en dommer hele dagen og ikke bytter dommer i løpet av
en konkurransedag.
Det er dommereleven som utfører den praktiske bedømmelsen av konkurransen. Autorisert dommer
er ansvarlig dommer og dermed ansvarlig for alle dommeravgjørelser. Dommer observerer elevens
dømming og har myndighet til å omgjøre elevens beslutninger om dette er nødvendig.
Observasjonen kan gjøres fra noe distanse uten å forstyrre verken dommerelev eller handler/hund.
Unntaket er stige hvor man vil se både opp og nedgang, dette kan løses ved å gi dommerelev eller
dommer status som feltdommer (avhengig av banedesign).
All praksis må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.
Eleven oppfordres til å skaffe seg tilleggspraksis gjennom å dømme treningsstevner, uoffisielle
stevner mm i praksisperioden.

Weekend 3
Målsettingen med weekend 3 er å gå gjennom erfaringene elevene har gjort så langt, fullføre den
teoretiske og praktiske opplæringen samt gjennomføre teoretisk og praktisk eksamen. Mer detaljerte
dommervurderinger, løsning av spesielle situasjoner som kan oppstå. Vurdering av banetegninger og
bedømmingsoppgaver.

Innhold weekend 3

Helgen gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis.
• Gjennomgang av praksis fra dommerelevperioden, herunder
o Gjennomgang av bedømmingspraksis
o Gjennomgang av banetegninger
o Spørsmål fra elevene
• Dommer-etikk, herunder dommerens rolle utenom selve dommersituasjonen (som tilskuer,
deltaker, kollega, trener etc)
• Måling av hunder
• Organisasjonskunnskap, hvordan fungerer NKK

•
•
•
•

Avvikling og arrangering av agilitystevner
Regler for autorisasjon av agilitydommere.
Veiledning for avholdelse av utstilling med hovedvekt på de punktene som omhandler LP og
Ag-stevner.
Teoretisk og praktisk eksamen

Eksamen

Eksamen gjennomføres som en del av weekend 3. Bestått elevtjeneste, samt fullført alle 3
weekender gir grunnlag for å gå opp til avsluttende eksamen.

Teoretisk del

Den teoretiske delen består av hele pensum, alle relevante regelverk, dommerveiledning og
faglig innhold gjennomgått på kurset og gjennomføres som en skriftlig prøve.
Dersom eleven ikke består den teoretiske prøven kan han/hun gå opp til fornyet teoretisk
eksamen etter 4-8 uker. Dersom eleven ikke består denne, avsluttes elevtjenesten.

Praktisk del

Eleven skal gjennomføre en praktisk prøve som omfatter så vel bedømming av inntil 30 hunder
som øvrige sider ved dommersituasjonen, så som bygging av bane, sette standardtid,
opptreden, briefing av ringmannskap og deltakere, dommerplassering etc. Videre skal eleven
vise at han / hun behersker ringledelse, ha kontakt med ringpersonell, utregning og utfylling av
deltaker- og dommerskjema.
Dersom sensor har behov for dette, kan han/ hun avslutte med en muntlig prøve for å
oppklare situasjoner under den praktiske bedømmelsesprøven
Dersom eleven ikke består den praktiske eksamen bestemmer KG agility når ny eksamen kan
avholdes (etter 2-4 måneder). Eleven må gjennomføre en ny elevtjeneste som skal
gjennomføres og godkjennes før ny praktisk eksamen kan avholdes - denne skal omfatte minst
3 agilityklasser. Dersom eleven ikke består den nye eksamen, avsluttes elevtjenesten.
Svaret på om man har bestått eller ikke skal gis senest 2 uker etter eksamen.
Elevene som består teoretisk og praktisk eksamen vil av sensorene bli anbefalt som dommer ovenfor
NKKs Kompetansegruppe for agility, som autoriserer agilitydommere. For å bli autorisert er det et
vilkår at eleven er over 18 år.

DOMMERUTTALELSE

Norsk Kennel Klub
Pb 163, Bryn, 0611 Oslo
kgagility@nkk.no

om elev i agility
Sendes NKK senest 8 dager etter stevnet

Elevens navn:
Adresse:
E‐postadresse:
Arrangerende klubb:
Sted:

Dato:

Antall bedømte deltakere
Small

Medium

Large

Sum

Agility 1
Agility 2
Agility 3
Lag
Hopp 1
Hopp 2
Hopp 3

Uttalelse om eleven
Kunnskap i agility

Meget god

God

Mindre god

Kjennskap til bedømmelse og
bedømmelsesteknikk

Meget god

God

Mindre god

Oppfattelse av
dommeroppgaven og
agilityreglene

Meget god

God

Mindre god

Banedesign og justering

Meget god

God

Mindre god

Opptreden i ringen

Meget god

God

Mindre god

Andre opplysninger av verdi for bedømmelse av eleven:

Tjenesten anbefales
Dato:

NKKs anmerkninger:

Godkjent
Dommers underskrift:

Ikke godkjent

