Norsk Kennel Klubs
etiske retningslinjer for agilitydommere
(godkjent av Sportshundkomiteen 3.3.2021, NKK Hovedstyre
22.6.2021)

Disse retningslinjene er utarbeidet som en hjelp og støtte til dommere i utøvelse av dommervervet. De er
ment som et supplement til agilityreglementet og reglementet for autorisasjon av dommere, og det
forutsettes at dommerne har inngående kjennskap til disse.
Retningslinjene gjør det også klart hva slags forventninger NKK har til sine dommere, både når de dømmer
og hvordan de ellers opptrer i ulike sammenhenger. Det er grunn til å minne om at dommerne alltid må
være seg sin rolle bevisst, også i andre sammenhenger enn under utøvelse av dommergjerningen.
DOMMERENS OPPGAVE
•

Dommerens oppgave er å bedømme de fremmøtte hundene.

•

Enhver dommer plikter å være oppdatert på gjeldende regelverk og dømme etter dette. Dommer
skal også være oppdatert på hvilke hinder som til enhver tid er godkjente etter gjeldende regelverk
og dommer må påse at dette følges av arrangør.

•

Dommerens objektivitet og integritet ved dømming av ekvipasjer skal ikke kunne trekkes i tvil. Å
verne om integriteten er først og fremst hver enkelt dommers ansvar. Dette skjer gjennom å følge
regler og retningslinjer samt i alle sammenhenger bruke sunt skjønn og opptre på en måte som ikke
sår tvil om integriteten.

•

Dommer kan ikke konkurrere i klasse han selv dømmer eller på bane dommeren selv har tegnet.

•

Med dommer menes også dommerelev.
Utfyllende bestemmelser om dette finnes i regelverket punkt 1.9

FORHOLDET TIL NORSK KENNEL KLUB
•

Dommeren er autorisert av Norsk Kennel Klub på bakgrunn av faglige og personlige kvalifikasjoner.
En dommerautorisasjon er mer enn en kvalifikasjon, den er et fremtredende tillitsverv som man er
utpekt til. Det må derfor ikke kunne stilles spørsmål ved dommerens vandel i hundesporten, heller
ikke når det gjelder eget hundehold.

•

NKK ivaretar full lojalitet overfor sine dommere. Dommerne bør vise en tilsvarende lojalitet overfor
NKK uten at dette berører deres integritet.

•

En dommer må være sin oppgave bevisst ikke i bare dommerrollen, men også som deltager, tilskuer,
arrangør og i andre sammenhenger hvor dommerens opptreden og utsagn blir vurdert. Det er
uforenlig med dommervervet ikke å fremstå upartisk og objektiv.

FORHOLDET TIL ARRANGØR
•

Dommeren plikter å svare raskt og skriftlig på alle invitasjoner, som en hovedregel i løpet av 14
dager. Invitasjoner regnes ikke som bindende før de foreligger skriftlig. Dommere og arrangør bør
snarest avtale reiseomkostninger, innkvartering, reisedatoer og andre praktiske forhold vedrørende
invitasjonen. Også dette bør gjøres skriftlig.

•

Dommer og klubber avtaler seg imellom hvem som skal bestille reise til og fra stevne. Hvis

dommerne selv skal finne en reiseplan, oppfordres de til å finne en reiseplan til en fornuftig pris hvor
det er mulig å forandre reiseruten og å få denne akseptert av organiserende klubb før bestilling.
NKKs regler for reise og oppgjør skal følges i Norge.
•

En dommer skal ikke kansellere et oppdrag om det ikke foreligger meget tungtveiende grunner. Ved
sykdom skal arrangøren varsles snarest. Melding om kansellert oppdrag skal også meldes NKK og KG
Agility. En dommer må aldri kansellere en inngått avtale fordi en mer attraktiv innbydelse kommer i
etterkant. I spesielle tilfelle går det an å kontakte arrangøren man har den opprinnelige avtalen med
og spørre seg fritatt, men det er i så fall opp til vedkommende arrangør om de vil etterkomme
anmodningen.

•

Dommeren må holde nøye oversikt over sine oppdrag, slik at misforståelser og dobbeltbookinger
unngås.

•

Under arrangementet er dommeren arrangørens gjest og bør oppføre seg deretter.

FORHOLDET TIL RINGPERSONALET
•

Dommeren plikter å behandle ringpersonalet høflig og hensynsfullt. Dommeren skal instruere
ringpersonalet om hvordan den praktiske gjennomføringen av bedømmelsen ønskes organisert. Det
er alltid dommeren som er øverste sjef i ringen.

•

Som hovedregel skal ikke bedømmelsen eller de fremmøtte hundene diskuteres med ringpersonalet.

•

Om ringpersonalet ikke viser seg å være i stand til å løse sine oppgaver tilfredsstillende, skal
ringansvarlig / stevneleder varsles.

I RINGEN
•

Dommeren skal være på plass i ringen i god tid før bedømmelsen begynner. Han skal møte
presentabel, uthvilt og i god form.

•

En dommer som dømmer i Norge skal kle seg nøytralt, jfr regelverket for agility, kap. 1.9.
Som dommer representerer man NKK og arrangerende klubb/forbund og må kle seg deretter.
Hensikten med en slik beslutning er at dommers integritet ikke kan trekkes i tvil.

•

Dommeren skal ikke forlate stevneområdet før alle oppdrag er fullført uten at det er klarert og
godkjent av arrangøren.

•

Dommeren bør opptre strengt, men rettferdig og alltid høflig.

•

Dommeren bør opptre kompetent og upartisk, og uten dramatiske fakter.

•

Dommeren skal ikke prøve å se en feil i alle detaljer. I tvilstilfeller skal tvilen komme hunden og
føreren til gode.

•

En agilitydommer bør opptre konsekvent og dømme alle deltagere på samme måte.

•

Dommeren bør alltid være konsentrert og gjøre sine beslutninger uten å tvile. Hun/han står alltid ved
sine avgjørelser, dog kan dommer – før klassen er avsluttet – omgjøre avgjørelse dersom det er
åpenbart at det har skjedd en feil.

•

Dommeren forholder seg kun til reglene og retningslinjene.

•

En dommer bør aldri gå inn i en dialog med deltagere eller tilskuere i ringen. Hvis nødvendig så kan
hun/han fortelle føreren eller vise hvorfor vedkommende ble disket.

•

Dommeren kan diskutere sine avgjørelser eller banedesign med deltagerne, men kun etter at
dømmingen er avsluttet.
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FORHOLDET TIL STEVNEDELTAKERE
•

Dommeren plikter å behandle samtlige utøvere på en høflig og omtenksom måte.

•

Henvendelser til utøver skal gjøres på en mest mulig objektiv måte og ord og uttrykk som oppfattes
som nedsettende og sårende bør unngås.

•

Også når dommer innkvarteres privat og /eller blir fraktet frem-/tilbake til stevneplassen av en
deltaker, må dommer være i stand til å utføre sine dommergjerninger overfor disse på lik linje som
med andre deltakere. Dette gjelder også dommere som instruerer i sammenheng med et stevne.

FORHOLDET TIL DOMMERELEVER
•

Det er et stort ansvar å ha elev. En dommer bør være svært godt kjent med regelverket, og være
komfortabel med å bringe kunnskap videre før han tar på seg å ha elev.

•

Enhver dommer bør føle seg forpliktet til å ha ansvar for dommerelev i de tilfeller dette er ønskelig.

•

Mener dommeren at elev ikke har gode nok kunnskaper, er det dommerens plikt å gi uttrykk for
dette på evalueringsskjemaet, eventuelt anbefale flere elevarbeider.

•

Dommerelev bør i størst mulig grad søke å utføre elevtjeneste for dommer man ikke har spesiell
binding til.

FORHOLDET TIL ANDRE DOMMERE
•

En dommer skal opptre med absolutt lojalitet overfor andre dommere. Når man innehar andre roller,
som tilskuer eller utøver, må man aldri uttale seg negativt eller nedsettende om fungerende
dommer.
Ønsker man å ta opp ting ved bedømmelsen med vedkommende dommer, må dette skje i en annen
setting, primært på tomannshånd. Tilbakemeldinger fra dommerkolleger og gjensidig påvirkning og
diskusjon er et viktig hjelpemiddel for videreutdanning av dommerne, og bør oppmuntres.

SOSIALE MEDIER
•

Ved bruk av sosiale medier skal dommere være bevisst sin posisjon og status som dommer. Det er en
selvfølge at man ikke skriver om eller kommenterer en dommerkollegas dømming. NKK’s Webpolicy
må leses og praktiseres.

KONKLUSJON
•

Dommeren bør være positiv, opptre korrekt, og vise avmålt høflighet så lenge bedømmelsen varer.
Dommeren skal være objektiv, behandle alle likt, stille best mulig forberedt, være i god form og
presentabel.

•

Dommeren skal være seg bevisst på at vedkommende oppfattes som dommer i alle sammenhenger,
også på sosiale medier, og skal opptre i henhold til dette.

•

En dommer kritiserer ikke en avgjørelse eller oppførsel til en kollega åpent, men forsøker heller å
snakke med vedkommende på tomannshånd.

•

En dommer er alltid oppmerksom på at hun/han må gå foran som et godt eksempel, så vel når man
dømmer som når man ikke dømmer.

•

En agilitydommer bør alltid oppføre seg sømmelig, samt oppføre seg som en verdig representant for
NKK og agilitysporten.
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