Gjennomføring av kandidatarbeider under dommerutdanningen i regi av
Fuglehundklubbenes Forbund
Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund stiller følgende krav til gjennomføring av
kandidatarbeidene:

Når i utdanninga skal kandidatarbeidene tas:
- Som dommerkandidat skal en ha minst 3 godkjente kandidatarbeider før Kongsvoll 1 og minst 6
arbeider mellom Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven.

Krav til kandidatarbeider:
- Minst 3 av kandidatarbeidene mellom Kongsvold1 og autorisasjonsprøven må være i VK. For
arbeidende før Kongsvold1 må det være et arbeid i hver klasse.
- Minste antall startende hunder: 10 i kvalitetsklasser, 12 i VK og 6 på skog. På skogsfuglprøver kan
kandidaten være med på 2 partier med 3 hunder samme dag som samlet teller for en dag.
- Det bør være minst 5 fuglesituasjoner hvorav minst 2 godkjente i løpet av dagen.
- 4 av arbeidene mellom Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven skal være på høstprøver.
- I kvalitetsklassene kan arbeidene tas på blandede UK / AK-parti. Det må da være minst 6 unghunder
på dette partiet.

Gjennomføring av kandidatarbeidet:
- I kvalitetsklassene går kandidaten som settedommer. Det betyr at alt som kandidaten ser og
vurderer teller med i bedømminga av hunden. Det er imidlertid dommeren som har det endelige
ansvaret. Dommer avgjør hvor mye kandidaten får redegjøre og skrive, men det forutsettes at
kandidaten på dette tidspunktet i utdanninga skal kunne gjøre dette.
- I vinnerklasse går kandidaten som dommerelev før Kongsvold 1. Da skal ikke dommerparet ta
hensyn til kandidatens observasjoner eller vurderinger. Dommerparet sjekker kandidaten etter hvert
slipp slik at vedkommende kalibreres inn mot dommerparet. Kandidaten må gis anledning til å
redegjøre for flere av slippene.
- Etter bestått Kongsvold 1 kan kandidaten ta kandidatarbeider i VK enten som settedommer eller
som dommerelev. Som settedommer går kandidaten sammen med en dommer som LD har godkjent
på forhånd.

Hvilke dommere kan ha med seg kandidater:
- Kandidaten avtaler med lokalt dommerutvalg hvilken dommer kandidaten tar sin arbeider for.
Dommeren bør være aktiv i miljøet og ha oppdatert kunnskap om regelverk og tallkarakter.
- Kandidaten må avtale med prøveleder og NKKs representant på den aktuelle prøven slik at
elevarbeidene gjennomføres etter gjeldene regelverk.
Evaluering:
- Kandidatens gis tilbakemelding og opplæring i løpet av dagen.

- Etter endt dag skal dommer og kandidat gå igjennom dommerbøker og kritikker.
- En vurdering av kandidaten skal gjøres på skjema ” Evalueringsskjema for dommerkandidater
Fuglehundklubbenes Forbund”. Dette sendes leder av kandidatens lokale dommerutvalg. Det kan
ofte være en fordel å fylle ut skjemaet uten kandidatens tilstedeværelse.

