NORSK KENNEL KLUBs

Autorisasjon av agilitydommer
Autorisert agilitydommer er dommer som:
•

har fullført og bestått NKK’s utdanningsprogram for agilitydommere

•

har gyldig hovedmedlemskap i en av NKKs medlemsklubber.

•

har deltatt på minst en av de siste to avholdte dommerkonferanser.

•

har fungert som agilitydommer minimum 3 stevner i løpet av de siste 2 år, alternativt er
uteksaminert som dommer innen de siste 2 år.

Dommer kan i spesielle tilfeller søke kompetansegruppen for agility om dispensasjon fra krav om
deltagelse på konferanse og/eller avholdt dømming.

Utdanning av agilitydommere
NKKs Kompetansegruppe for agility (delegert fullmakt fra NKKs Sportshundkomite) autoriserer agilitydommere i
henhold til følgende dokument.
Dommerutdannelsen arrangeres etter behov og anledning, slik at man sikrer jevn rekruttering av dommere til
sporten.
Utdannelsen består 2 weekend-samlinger, teoretisk prøve, online-oppgaver, elevtjeneste, teoretisk eksamen og
praktisk eksamen.
Tidsrommet fra første til siste samling med eksamen strekker seg over en periode på ca 12-20 mnd.
Elever som består teoretisk og praktisk eksamen, samt godkjent online oppgavene som angitt som angitt i punkt 3,
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.
1. Dommerelev 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
skal være fylt 18 år ved opptak.
Søkeren må ha anbefaling fra egen klubb med bekreftelse på at man har kjennskap til de vesentlige oppgaver
på offisiell konkurranse (ringsekretær, innroper, skriver, øyne, resultatansvarlig/data).
Ansøkningen skal skrives og sendes til NKK.
3. Dommerutdanningen bestå av følgende trinn (beskrevet hver for seg i dokumentet), som alle er obligatoriske:
• Weekend 1 – samling med teoriundervisning
• Weekend 2– samling med praktisk rettet undervisning, samt en teoretisk prøve
• Online oppgaver
• Dommerelevtjeneste
• Teoretisk eksamen
• Praktisk eksamen
4. Før praksis som dommerelev kan starte, skal eleven bestå teoretisk prøve på slutten av weekend 2 (med en
mulighet for å konte 2-4 uker etter første prøve).
5. Elever som består alle deler av utdanningen vil bli anbefalt som dommer overfor NKK v/Kompetansegruppen
for Agility, som er delegert myndighet til å autorisere.
6. På slutten av utdanningen arrangeres teoretisk eksamen.
Elevtjeneste og online-oppgaver skal være fullført og godkjent før man kan gå opp til praktisk eksamen.

Arrangør

Ansvarlig arrangør er NKK v/Kompetansegruppen for agility, som også utpeker lærer(e) og sensorer.

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 basert på
kvalifikasjoner, geografisk tilhørighet og generell egnethet til oppgaven.

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
•

NKK’s regelverk for agility

•

NKK’s Championatregler, relevante kapitler for agility

•

NKK’s og FCIs dommerveiledninger for agilitydommere

•

Regler for autorisasjon av agilitydommere.

•

Evt kompendier og kursmateriell som deles ut i forbindelse med kurshelgene

•

Prøvedommervervets etiske innhold (etiske retningslinjer for agilitydommere)

•

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.

Forberedelser
Før Weekend 1 skal eleven:
•

Lese gjennom og gjøre seg godt kjent med pensum

•

Anskaffe seg angitt banedesign program. Lage 3 banetegninger (ag1, ag2, ag3)

Veiledende innhold weekend I
•

Dommerens oppgaver, hva innebærer det å være dommer på og utenfor banen, dommergjerningen i
teori og praksis

•

Bedømmingsprinsipper (vegringslinjer, kontaktfelt osv), dømming av enkelthinder, gjennomføring av
bedømming

•

Fastsetting av standardtid

•

Dømming og dommerplassering

•

Adferd/oppførsel fra handlerne, fysisk og verbalt i forhold til dommer, andre utøvere og hund.

•

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)

•

Banebygging.

•

NKKs agilityregelverk

•

Etiske retningslinjer

•

NKK´s Championatregler, relevante kapitler for agility

•

Tillitsverv i NKK og inntektsbringende virksomhet

Undervisning gjennomføres som forelesning(er) og/eller gruppearbeid.

Weekend 2

Målsettingen med denne weekenden er at deltager skal kunne virke som dommerelev på offisielle konkurranser.
Weekenden innebærer hovedsakelig praksis; banebygging og dømming.
Ved avslutningen av weekend 2 skal deltagerne gjennomføre en teoretisk prøve på regelverk,
bedømmingsprinsipper og bedømming av enkelthinder. Prøven må bestås for å kunne virke som dommerelev. Det
skal formidles tydelig på forhånd antall oppgaver og hva som kreves for å få bestått. Svaret på om man har bestått
eller ikke skal gis senest 2 uker etter prøven. Dersom prøven ikke er bestått, kan deltager gå opp til fornyet prøve
etter 2-4 uker. Dersom deltager ikke består denne, avbrytes dommeropplæringen.

Veiledende innhold weekend 2

Det legges vekt på banedesign, banebygging, sikkerhet, dommers linje, bedømmingskriterier i praksis.
Måling av hund.
Dokumenter, hvordan fylle ut reiseregninger, dommerelevskjemaer osv.

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 på minst 8 stevner og fungert som dommer i
minimum 2 år.
Elevtjenesten skal gi eleven mulighet til å lære ting om agility som hun/han ikke har tilegnet seg tidligere, samt
tilegne seg erfaring med praktisk dømming. 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.
Eleven skal sende de(n) baner som vedkommende skal dømme senest 14 dager før stevnet til ansvarlig dommer
som har ansvar for å gjennomgå banene. Eventuelle forslag til endringer i banene sendes i retur til eleven snarest
for korrigering av baner. Mottas ikke baner innen nevnte frist, vil dette anmerkes i evalueringsskjema og i ytterste
konsekvens kan dette medføre at eleven ikke vil få gjennomføre elevtjenesten.

Gjennomføring

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.
All praksis må være gjennomført og godkjent før avsluttende praktisk eksamen. Eleven oppfordres til å skaffe seg
tilleggspraksis gjennom å dømme treningsstevner, uoffisielle stevner mm i praksisperioden.
Det er dommer som har ansvar for å sende inn skjema etter elevtjeneste (eleven settes på kopi).

Onlineoppgaver

I løpet av elevperioden vil eleven få tildelt inntil 8 onlineoppgaver med en godkjenningsfrist minimum 3 uker etter
tildelt oppgave.
Lærer besvarer innsendt oppgave enten med veiledning eller at oppgaven er godkjent.
Er den ikke godkjent skal eleven sende inn på ny besvarelse, inntil oppgaven er godkjent løst av lærer. Det er
elevens ansvar å få oppgavene godkjent innen frist.
Minst 80% av oppgavene skal være godkjent innen frist. Oppgavene skal spres jevnt utover opplæringsperioden,
minst en av oppgavene skal finne sted mellom weekend 1 og weekend 2.

Eksamen

Utdanningen avsluttes med en teoretisk og en praktisk eksamen.
Teoretisk eksamen arrangeres av KG, enten i en samlet gruppe eller online. Det skal tydelig formidles på forhånd
antall oppgaver og hva som kreves for å få bestått.
Dersom kandidat stryker kan han/hun gå opp til ny prøve innen 4 uker.
Praktisk eksamen foregår ved å ha fullt ansvar for en eller flere klasser på et offisielt stevne. Dette innbefatter
banedesign, banebygging og dømming. Banedesign sendes sensor for godkjenning innen avtalt frist før stevnet.
Dersom eksamensbane inneholder farlige elementer skal elev får tilbakemelding på det, med mulighet for ny
innsendelse. Dersom korrigert bane fremdeles vurderes som farlig, underkjennes banen og eksamen vil ikke
gjennomføres.
Det skal bedømmes minimum 30 hunder.
To sensorer vil være til stede for bedømming. Bedømmingskriterier finnes i appendix A.
Dersom eksaminanden ikke består prøven, må denne gjennom en ny elevtjeneste med minimum tre agilityklasser
og kan gå opp til ny praktisk prøve innen seks måneder etter den ikke-beståtte prøven. I tillegg skal to nye onlineoppgaver godkjennes av koordinator i samme tidsrom. Dersom eleven ikke består den nye eksamen, avsluttes
elevtjenesten.
Både teoretisk og praktisk eksamen må være bestått for at utdannelsen kan sees som fullført.

Norsk Kennel Klub
kgagility@nkk.no

DOMMERUTTALELSE
om dommerelev i agility

Sendes NKK senest 8 dager etter stevnet

Elevens navn:
Adresse:
E‐postadresse:
Arrangerende klubb:
Dato og sted:

Antall bedømte deltakere:

Small

Medium

Large

Sum

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

Uttalelse om eleven
Overholdelse av tidsfrister

Meget god

God

Mindre god

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

Godkjent

Dato:
Dommers underskrift:
Dommers navn, blokkbokstaver:
Vedlegg:

Appendix A, vurderingsskjema for praktisk eksamen
Appendix B, sensorveiledning til vurderingsskjema

Ikke godkjent

