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Regler for autorisasjon av eksteriørdommere
NKKs Dommerutdanningskomité (DUK) autoriserer eksteriørdommere i henhold til NKKs
lover og etter følgende regler. Dersom DUK finner at dommeren ikke lenger oppfyller de krav
som NKK mener må kunne stilles til en person som skal inneha et slikt tillitsverv, er DUK det
organ som er gitt mandat til å inndra en dommers autorisasjon. DUK kan også avautorisere
en dommer som, på grunn av sviktende helse, ikke kan forventes å fullføre flere
dommeroppdrag. Vedkommende innvilges da automatisk honnørdommerstatus (se kap. 9).
HS er ankeinstans for vedtak fattet av DUK. All korrespondanse med NKK i forbindelse med
dommerutdannelse skal sendes til NKK v/Aktivitetsavdelingen.

1. FØRSTEGANGSAUTORISASJON
1.1.4 Kynologikurs:
Søkeren må ha gjennomført NKKs
kynologikurs.

1.1 KOMPETANSEKRAV TIL
DOMMERELEVKANDIDATER
For å bli antatt som dommerelev kreves
følgende:

1.1.5 Andre krav:
Søkeren må være mellom 18 og 50 år og
være medlem av en av NKKs
medlemsklubber.

1.1.1 Kunnskap i avl og oppdrett:
Det er en forutsetning at en person som
ønsker å utdanne seg til dommer har stor
erfaring med hund. Det er derfor viktig
med mangeårig erfaring fra eget
hundehold og aktivitet med hund, primært
avl og oppdrett, men annen erfaring som f.
eks. bruk av hund på jakt, trening og aktiv
deltakelse med hund på ulike områder,
eller mye kontakt med hund i
yrkessammenheng, kan kompensere for
manglende erfaring i avl og oppdrett.

1.2 RUTINE FOR OPPTAK SOM
DOMMERELEV
1.2.1 De som ønsker å utdanne seg til
dommere, henvender seg til NKK og får
tilsendt autorisasjonsreglene, samt
søknadsskjema.
1.2.2 Søkeren fyller ut søknadsskjemaet og
sender det til NKK.

1.1.2 Erfaring fra utstillings-, organisasjonsog prøvevirksomhet:
Av samme grunn som ovenfor, er det en
forutsetning at søkeren har omfattende
erfaring fra utstillings- og organisasjonssamt eventuelt prøvevirksomhet.

1.2.3 DUK vurderer søkerens kvalifikasjoner
og egnethet. Søknaden oversendes
raseklubben for uttalelse. Raseklubben
uttaler seg på eget skjema. Det er viktig at
raseklubbene har en bevisst og avklart
holdning til prosessen med rekruttering av
dommere, og behandler søknader med en
saklig, positiv grunnholdning.

1.1.3 Ringsekretærtjeneste:
Søker skal være autorisert ringsekretær.
Den teoretiske ringsekretæreksamen kan
tas som privatist.

Dersom DUK finner at kvalifikasjonene
ikke er gode nok, besvares søknaden
negativt uten innhenting av uttalelse fra
raseklubb.
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1.2.4 DUK arrangerer opptaksintervjuer
med de søkerne som anses å være
egnede og kvalifiserte kandidater.

1.3 DOMMERELEVTJENESTEN
Følgende krav stilles til elevtjenesten:

1.2.5 Etter opptaksintervjuet avgjør DUK
hvilke kandidater som skal innkalles til
dommerelevkurs.

1.3.1 Godkjent elevtjeneste skal utføres for
det antall hunder som kreves for rasen.
Funksjon som elev kan kun skje for
dommer som har fungert minst 5 ganger
for rasen. Dersom dommeren tillater det
kan flere elever fungere for samme rase.

1.2.6 Dommerelevkurs avholdes minst en
gang hvert annet år. Dommerelevkurset
arrangeres over to helger med 1-2 mnd.
mellomrom, hvor
dommerelevkompendienes forskjellige
avsnitt blir gjennomgått. DUK har
anledning til å avbryte
utdanningsforløpet til kandidater som
under kursets gang viser manglende
egnethet. Ved kursets avslutning
arrangeres det en praktisk/teoretisk
prøve.

1.3.2 Elevtjeneste skal være utført på minst
3 utstillinger og under minst 2 forskjellige
dommere. Eleven oppfordres til å avlegge
minst ett av arbeidene for dommer som
eleven/raseklubben anser har spesielle
kunnskaper innen rasen. Elevtjeneste kan
utføres på alle utstillinger, også uoffisielle i
raseklubbens regi under forutsetning av at
dommeren er autorisert for rasen, og har
dømt tilstrekkelig antall ganger for å kunne
ha elev/aspirant, samt at hundene er i
utstillingsalder. Elevarbeidet skal utføres
for alle de fremmøtte hunder i rasen,
uavhengig av antallet man behøver for å
fullføre elevarbeidet.

Før siste helgesamling skal
kandidatene levere en særoppgave om
egen rase til DUK. Den skal inneholde det
kandidaten mener er viktig å presentere
for sin rase.
1.2.7 Oppgaven skal inneholde
rasehistorikk, egen vurdering av rasens
kvalitet, type og utbredelse i Norge i
forhold til resten av verden, kandidatens
oppfatning av spesielt viktige
rasekarakteristika sett i forhold til rasens
tidligere og nåværende
anvendelsesområde.

1.3.3 Elevtjeneste kan utføres under så vel
norske som utenlandske dommere. Det er
en forutsetning at eleven behersker
språket som vedkommende dommer
benytter ved sin bedømmelse. Dommeren
skal på egen blankett gi sin uttalelse om
eleven.
1.3.4 Eleven må hver gang det er ønske om
å fungere, søke arrangør om tillatelse.
Søknaden må være klubben i hende innen
den manuelle påmeldingsfristens utløp.
Ovennevnte regel kan fravikes i tilfelle en
elev finner mulighet til å fungere etter
fristen for søknad er ute. Eleven må da selv
innhente tillatelse fra dommer og
utstillingsarrangør (utstillingens leder), og
selv skaffe til veie de papirer som er
nødvendige. Dersom det er søkt om elevog aspiranttjeneste for samme rase/r på
utstillingen og søknadene er mottatt før
manuell påmeldingsfrist, skal aspiranten gis
fortrinnsrett.

1.2.8

Grunnautorisasjon:
For de kandidater som består prøven,
innvilges dommerelevstatus for egen
rase. Dernest vil kandidaten, etter
godkjennelse av raseklubb, innvilges
elevstatus for et antall raser som gjør
kandidaten anvendbar som dommer.
Raseklubb har 2 ukers svarfrist på søknad
om elevstatus. Reglene for
grunnautorisasjon gjelder inntil
kandidaten har avlagt
elev/aspiranttjeneste for hele
grunnautorisasjonen.
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1.5.5 Aspiranten skriver sin egen kritikk og
gir premiering i kvalitetsklasse til hver hund
på et NKK godkjent kritikkskjema. For
hunder med Excellent angis om hunden er
av CK-kvalitet. Aspiranten må ikke
konferere med noen under bedømmelsen.
Imidlertid er det tillatt for dommer å
samtale med/ eksaminere aspiranten i
ringen i den grad dommeren finner det
nødvendig for å danne seg en mening om
aspirantens kunnskaper. Samtalen/
eksaminasjonen må imidlertid ikke skje på
en slik måte at aspiranten får hjelp til å
skrive sin kritikk og fastsette sine
premiegrader.

1.3.5 Norske elever og aspiranter skal gis
fortrinnsrett fremfor utenlandske.
1.3.6 Elev som ikke har fungert de siste 5 år,
mister sin elevstatus på de aktuelle raser.

1.4 OPPTAK SOM DOMMERASPIRANT
1.4.1 Når elevarbeidet for rasen er fullført
innvilges aspirantstatus av
administrasjonen.

1.5 ASPIRANTTJENESTEN
Følgende krav stilles til aspiranttjenesten:
1.5.1 Aspiranten må hver gang det er ønske
om å fungere søke arrangør om tillatelse.
Søknaden må være klubben i hende innen
den manuelle påmeldingsfristens utløp.

Aspiranten skal eksamineres i rasens
historie og standard i tillegg til vurderingen
av de bedømte hunder. Aspiranten leverer
originalkritikkene til dommer/ ringsekretær
etter bedømmelse av hver hund og før
dommeren har offentliggjort sin
premiering.

Ovennevnte regel kan fravikes i tilfelle
en aspirant finner mulighet til å fungere
etter fristen for søknad er ute. Aspiranten
må da selv innhente tillatelse fra dommer
og utstillingsarrangør (utstillingens leder),
og selv skaffe til veie de papirer som er
nødvendige. Denne form for funksjon kan
ikke tillates dersom det allerede er søkt og
gitt aksept eller avslag til andre
elever/aspiranter.

1.5.6 Aspirant som ikke har fungert de siste
5 år, mister sin aspirantstatus for de
aktuelle raser.

1.6 BEHANDLING AV
ASPIRANTARBEIDET

1.5.2 Det kan kun være én aspirant i ringen.
Søknader om aspiranttjeneste prioriteres
foran søknader om elevtjeneste så lenge
søknadene har innkommet før fristen.

1.6.1 Dommeren skal, på egen blankett, gi
sin vurdering av aspirantens arbeide.
Dersom dommeren finner tid til det, vil det
være ønskelig at aspirantarbeidet
gjennomgås på utstillingen mens
aspiranten er tilgjengelig for ytterligere
eksaminasjon. Aspiranten er selv ansvarlig
for å påse at dommeren fyller ut skjema i
henhold til regelverket, og sender dette
sammen med sine egne originale kritikker
til NKK v/Aktivitetsavdelingen innen 8
dager etter utstillingen. Aspiranten skal
beholde en kopi av sine kritikker.

1.5.3 Aspirantfunksjonen skal være utført
under minst 2 forskjellige nordiske
dommere.
1.5.4 Aspirantarbeidet skal være utført for
minst det antall hunder som kreves for
rasen. Det forventes at arbeidet utføres for
alle fremmøtte hunder i rasen, så fremt
ikke dommer ønsker annet. Funksjon som
aspirant kan kun skje for dommer som har
dømt rasen minst 5 ganger.
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1.7 DOMMERAUTORISASJON
1.7.1 Når aspirantarbeidet, med tilhørende
dommerinnstilling for det fastsatte antall
hunder i rasen foreligger, fremlegges det
for behandling hos DUK. DUK gjennomgår
aspirantarbeidet og sammenfatter all
informasjon som er nødvendig, og avgjør
om aspiranten skal autoriseres som
eksteriørdommer for vedkommende rase.
Aktuell raseklubb har anledning til å avgi
uttalelse til DUK om eventuelt andre
forhold enn de rent konkrete utførte
aspirantarbeider.
1.7.2 Aspiranten skal først autoriseres på
egen rase, men kan arbeide samtidig med
elev og aspiranttjeneste for alle rasene i
grunnutdannelsen.
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2. UTVIDELSE AV AUTORISASJON FRAM MOT KANDIDATENS TO
FØRSTE GRUPPEAUTORISASJONER
2.1

2.2

2.3.2 Elevtjeneste kan utføres på alle
utstillinger, også uoffisielle i regi av
raseklubben. Dette forutsetter at
dommeren er autorisert for rasen og har
dømt tilstrekkelig antall ganger for å ha
elev/aspirant, samt at hundene er i
utstillingsalder. Likeledes kan
elevtjenesten utføres på
dommerkonferanser der det er hunder
tilstede. På samme måte som ovenfor
forutsettes det da at en kvalifisert
dommer for rasen fyller ut papirene og
sender disse til NKK.

Autorisert eksteriørdommer som
ønsker å utvide sin autorisasjon ut over
grunnautorisasjonen skal søke NKK
v/DUK. Anledning til å utvide sin
autorisasjon kan tidligst innvilges 4 år
etter førstegangsautorisasjon, eller når
dommer har dømt minimum 10 offisielle
utstillinger. Ved førstegangssøknad skal
søknaden følges av dokumentasjon på
dommeroppdrag utført etter
førstegangsautorisasjon. Det skal angis
hvilke raser man ønsker å utvide med.
Søknad om utvidelse skal alltid gjøres på
NKKs skjema for videreutdannelse.

Elevarbeidet skal utføres for alle de
fremmøtte hunder i rasen, uavhengig av
antallet man behøver for å fullføre
elevarbeidet.

Ut fra den erfaring dommeren har
tilegnet seg, og det inntrykk søkeren har
gjort som dommer for de raser han/hun
er autorisert for, avgjør DUK i samråd
med aktuell raseklubb om dommeren
skal tillates å utvide sin autorisasjon. Ved
forespørsel til raseklubb gjelder svarfrist
på 2 uker.

2.3.3 For å fungere som elev skal det søkes
arrangør om tillatelse innen den manuelle
påmeldingsfristens utløp. Ovennevnte
regel kan fravikes i de tilfeller en elev
finne mulighet til å fungere etter at fristen
for søknad er ute. Eleven må da selv
innhente tillatelse fra dommer og
utstillingsarrangør (utstillingens leder), og
selv skaffe de papirer som er nødvendige
for funksjonen.

2.3 ELEVTJENESTEN
2.3.1 Når tillatelse til utvidelse er gitt, er
det nok med elevtjeneste to ganger
dersom tilstrekkelig antall hunder oppnås.
For utvidelse av autorisasjon frem mot
kandidatens to første
gruppeautorisasjoner, kreves det for
elevtjeneste det antall hunder som kreves
til aspirantarbeid ved grunnautorisasjon.
DUK oppfordrer likevel elevene til å ta seg
god tid med elevtjenesten, og velge sine
læremestere med omhu for å oppnå best
mulig læring i elevfasen. Spesielt
anbefales flere elevtjenester på raser med
stor utstillingsdeltagelse. Der hvor rasen
har stor utbredelse utenfor Norges
grenser, anbefales elevtjeneste i utlandet.

2.3.4 Dersom dommeren tillater det, kan
flere elever fungere samtidig for samme
rase. Dommere som skal ha elev til
opplæring, vil få tilsendt/utlevert en
beskrivelse om hvordan man ønsker
elevtjenesten gjennomført.
2.3.5 Elev som ikke har fungert de siste 5
år, mister sin elevstatus på de aktuelle
raser.
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2.4 ASPIRANTARBEIDET
2.4.5 Kommisjon i forbindelse med
utstilling:
Kommisjonen består av tre dommere som
er oppnevnt av DUK. Kommisjonen
plukker ut et representativt antall hunder
med henblikk på typevariasjon og
rasedetaljer, minimum 5. Kommisjonens
dommere vurderer sammen de fremførte
hunder, skriver kritikk med stor vekt på
type og rasedetaljer, bestemmer
premiegrad samt variasjon som kan
tolereres, og plasserer hundene fra en til
fem uavhengig av alder og kjønn. Deretter
bedømmer aspiranten hundene etter
samme prinsipper. Aspiranten skal
eksamineres i rasens historie og standard i
tillegg til vurderingen av de bedømte
hunder. Kandidaten kan ikke ha kontakt
med aktuell rase/personer, på
utstillingsplassen før kommisjonen skal
gjennomføres.

2.4.1 Elevarbeidet for rasen skal være
fullført og arbeidene godkjent av
administrasjonen før aspirantarbeidet kan
påbegynnes. Eleven vil bli underrettet av
NKK når dette er i orden.
2.4.2 Aspiranten skriver kritikker på alle
hundene. Funksjonen skal være utført
under nordisk dommer, men DUK kan gi
dispensasjon etter søknad. Det er
tilstrekkelig med en aspirantfunksjon
forutsatt at dommeren mener han får
dannet seg et korrekt inntrykk av
aspirantens kvalifikasjoner, og at antallet
hunder overskrider halvparten av det
antall hunder som gjelder for
aspiranttjeneste ved grunnautorisasjon. I
motsatt fall skal dommeren anbefale at
det utføres en aspiranttjeneste til.
Arbeidet skal utføres for alle fremmøtte
hunder i rasen, så fremt ikke dommer
ønsker annet. Dommere som har
aspiranter til vurdering vil få
tilsendt/utlevert en beskrivelse av
hvordan man ønsker aspiranttjenesten
gjennomført.

2.5 SPESIALASPIRANTARBEIDE (SPA)
2.5.1. Dommere med lang erfaring i
hundebedømmelse som er autorisert for
et betydelig antall raser eller har
tilsvarende erfaring, kan etter søknad til
DUK innvilges SPA status. Med lang
erfaring menes i denne sammenheng at
dommeren jevnlig har dømt både
nasjonalt og internasjonalt i mange år.
Erfaringen dokumenteres på skjemaet for
utvidelse av dommerautorisasjonen.

2.4.3 For å fungere som aspirant skal det
søkes arrangør om tillatelse. Søknaden
må være klubben i hende innen den
manuelle påmeldingsfristens utløp. Denne
regel kan fravikes i de tilfeller en aspirant
finner mulighet til å fungere etter at
fristen for søknad er ute. Aspiranten må
da selv få tillatelse fra dommer og
utstillingsarrangør (utstillingens leder), og
selv skaffe de papirer som er nødvendige
for funksjonen. Denne form for funksjon
kan ikke tillates dersom det allerede er
søkt og gitt aksept eller avslag til andre
elever/aspiranter. Det kan kun være én
aspirant i ringen.

2.5.2 Søknad om SPA funksjon må være
arrangørklubben i hende innen den
manuelle påmeldingsfristens utløp. Denne
regel kan fravikes i de tilfeller en SPA
finner mulighet til å fungere etter at
fristen for søknad er ute. SPA må da selv
få tillatelse fra dommer og
utstillingsarrangør (utstillingens leder), og
selv skaffe de papirer som er nødvendige
for funksjonen. Denne form for SPA
funksjon kan ikke tillates dersom det
allerede er søkt og gitt aksept eller avslag

2.4.4 Ved søknad til NKK, kan aspiranten,
hvis det er praktisk mulig, få anledning til
å utføre aspirantarbeidet for en
dommerkommisjon.
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arrangøren. Arrangøren avgjør selv om
forespørselen skal innvilges eller avslås.
Innvilges den, må arrangøren ta kontakt
direkte med NKK for avtale om opplegg og
gjennomføring.

til andre elever/aspiranter. Det kan kun
være én SPA i ringen.
2.5.3 For dommer som har fått innvilget
SPA status vil det være tilstrekkelig med
en elevtjeneste på hver rase, men det
anbefales at det gjøres for et
representativt antall, det er dog ikke
tilstrekkelig med én hund. DUK vil ellers
kunne pålegge kandidaten å utføre en
elevtjeneste til. Arbeidet skal utføres for
alle fremmøtte hunder i rasen.

2.5.6 Dommer som har dømt i minimum 10
år og har SPA status kan søke DUK om å få
elevstatus på samtlige norske hunderaser.
2.5.7 Aspirant som ikke har fungert de siste
5 år, mister sin aspirantstatus for de
aktuelle raser.

2.5.4 Ved SPA behøver aspiranten ikke
skrive kritikker. Aspiranten skal bedømme
hundene og avgi sin premiegrad med
klasse og katalognummer, nedskrevet på
SPA skjemaet. Ringsekretæren fører
dommerens premiegrader i angitt
kolonne. For at dommeren skal kunne
danne seg en tilfredsstillende oppfatning
av spesialaspirantens rasekunnskap er det
helt nødvendig at dommeren utfører en
grundig eksaminasjon av
spesialaspiranten. Dommeren har
anledning til å pålegge spesialaspiranten å
skrive kritikk på enkelte hunder som
han/hun mener vil være av betydning for
å vurdere spesialaspirantens
rasekunnskap. Det er tilstrekkelig med én
aspirantfunksjon forutsatt at dommeren
mener han får dannet seg et korrekt
inntrykk av aspirantens kvalifikasjoner, det
er dog ikke tilstrekkelig med én hund.
Arbeidet skal utføres for alle fremmøtte
hunder i rasen, så fremt ikke dommer
ønsker annet.
2.5.5 SPA kan også avlegges for ikke
nordiske dommere såfremt aspiranten kan
kommunisere med dommeren på en
fornuftig måte. SPA kan også utføres på
dommerkonferanser arrangert i regi av
samarbeidende raseklubb og Autoriserte
Hundedommeres Forening (AHF). Ved
avleggelse av SPA i forbindelse med
dommerkonferanser, må
spesialaspiranten først, og i god tid før
gjennomføringen, forespørre/kontakte
8

3. REGLER FOR AUTORISASJON AV GRUPPEDOMMERE
3.1

3.2

3.2.3 Alle norske raser i de grupper hvor
disse er representert.

Forutsetninger for å utdanne seg til
gruppedommer er at personen har så
omfattende kynologisk kompetanse,
erfaring fra nasjonal- og internasjonal
hundesport og personlige forutsetninger at
han/hun kan tiltros oppdraget å dømme
alle raser innenfor en FCI gruppe.

3.2.4 Dommeren skal være fortrolig med
rasespesifikke bevegelser og mentaliteter.
3.2.5 Dommeren skal beherske minst ett
offisielt FCI språk, dvs. engelsk, tysk, spansk
eller fransk.

Minstekrav for autorisasjon som
gruppedommer, dommeren må være
autorisert for:

3.2.6 Det må ha gått minst 5 år fra søkeren
første gang ble autorisert for å søke
autorisasjon som gruppedommer etter
disse regler.

3.2.1 Minst 3/4 av alle raser i gruppen som
finnes i Norden.
3.2.2 Alle de obligatoriske rasene i gruppen
må være blant disse. Raser av ulike
størrelser, med ulike kroppsbygninger og
funksjon, samt hårlag og hodeformer.
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4. UTVIDELSE MED HELE GRUPPER
4.1

4.2

I helt spesielle tilfeller hvor dommeren
innehar slike kvaliteter at DUK mener det
kan være snakk om et allround dommer
emne, vil DUK kunne innvilge elevstatus for
en hel FCI gruppe etter
grunnautorisasjonsperioden. Kandidaten
kan selv søke om hvilke grupper han/hun
vil utvide med, men det er opp til DUK å
bestemme ut i fra en helhetlig vurdering.
Utdannelsen skal skje ved
selvstudium, som f.eks. oppdretterbesøk,
rasekompendier, deltakelse på
dommerkonferanser, og
elev/aspiranttjeneste i ringen. Det kreves
minst to elev- og en aspiranttjeneste for
hver rase og at antallet hunder overskrider
halvparten av det antallet som gjelder for
aspiranttjeneste ved grunnautorisasjon. En
dommer, som har dømt rasen minimum 5
ganger, må godkjenne tjenesten. Når
kandidaten er autorisert for 60 % av rasene
i gruppen, som finnes i Norden, inkludert
de obligatoriske rasene for hver gruppe,
kan kandidaten søke DUK om å få gå opp til
en gruppeautorisasjon for de resterende
rasene i gruppen.
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4.3

Gruppeautorisasjon for den første
gruppen kan først avholdes et år etter at
elevstatus for hele gruppen ble innvilget.

4.4

Gruppeautorisasjonseksamen vil bli
avholdt i regi av DUK. Eksamen vil
inneholde en skriftlig/muntlig og praktisk
prøve og kan avholdes enten i forbindelse
med en offisiell utstilling eller ved et eget
arrangement. Eksaminatorene er 3
gruppedommere hvorav minst en har
spesiell tilknytning til den aktuelle gruppen.

5. REGLER FOR AUTORISASJON AV GRUPPEDOMMERE FRA OG MED
TREDJE TIL OG MED FEMTE GRUPPE
5.1

Som tidligere påpekt vil den normale
fremdriften være at dommerne søker om
utvidelse av sitt raseregister med noen
raser av gangen. Dommere med allround
potensial kan etter å være ferdig med sine
to første gruppe autorisasjoner, søke om
videreutdannelse med inntil tre nye
grupper.

5.2

Søknaden skal sendes DUK på gjeldene
søknadsskjema tidligst to år etter første
gruppeautorisasjon.

5.3

5.4

Søknaden må inneholde
dokumentasjon på tilegnet nasjonal og
internasjonal erfaring som danner
grunnlaget for om DUK vil anbefale
kandidaten å fortsette sin
videreutdannelse med ytterligere grupper.
Dersom DUK finner at kandidaten kan
anbefales å fortsette sin videreutdannelse
med nye grupper innvilges kandidaten
samtidig spesialaspirant status, SPA. Det
anbefales at kandidaten konsentrerer seg
om en gruppe av gangen.
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5.5

Elev/SPA tjeneste må utføres for
minimum 50 % av alle rasene i de
forskjellige gruppene som finnes i Norden,
inkludert de obligatoriske rasene i hver
gruppe. Når kandidaten har utført
nødvendig elev/SPA tjeneste kan han/hun
søke DUK om å få avlegge en
gruppeautorisasjons eksamen i henhold til
pkt. 4.4.

5.6

Elevtjeneste: Det er tilstrekkelig med
en elevtjeneste på de forskjellige rasene,
forutsatt et representativt antall og at
rasedommer anbefaler tjenesten, det er
dog ikke tilstrekkelig med en hund.

5.7

Krav til søknad og gjennomføring av
elev og SPA tjeneste i henhold til pkt. 2.5.2,
2.5.3, 2.5.4 og 2.5.5.

6. REGLER FOR AUTORISASJON FREM MOT ALLROUND STATUS
6.1

Dommere som er gruppedommere for
5 FCI grupper deriblant gruppe 1 eller 2 og
9, kan søke DUK om å få fortsette sin
videreutdannelse fram mot allround
dommer status.

6.2

Søknaden må følges av
dokumentasjon på omfattende nasjonal og
fremfor alt internasjonal erfaring.

6.3

DUK vil med bakgrunn i kandidatens
erfaring og de tilbakemeldinger DUK har
fått om kandidatens utførelse av sin
dommergjerning avgjøre om kandidaten er
egnet til å kunne dømme alle godkjente FCI
raser.
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6.4

Ved siden av utstrakt selvstudium, og
kontinuerlig utøvelse av sin
dommergjerning, må kandidaten utføre
godkjent elevtjeneste på minimum 25% av
rasene, som finnes i Norden. Det forventes
at kandidaten bruker minst 3 år på å
tilegne seg nødvendig kunnskap om rasene
som inngår i de fem siste gruppene.

6.5

Allround eksamen for de 5 siste
gruppene arrangeres av DUK, og kan være
skriftlig eller muntlig og praktisk. Allround
eksamen kan tidligst avlegges 15 år etter at
kandidatens første gruppeautorisasjon ble
godkjent.

7. VEDLIKEHOLD AV DOMMERAUTORISASJON
7.1 Dommer må være medlem av en
av NKKs medlemsklubber.

7.3 Dommere over 75 år innvilges
automatisk honnørdommerstatus.
Hvis de ikke ønsker dette, kan de
søke DUK om forlengelse av sin
autorisasjon for to år av gangen.

7.2 Dommer som de siste 5 år ikke har
dømt på utstilling mister sin
autorisasjon.

8. DØMMING I UTLANDET
8.2 For å kunne akseptere
dommeroppdrag ved internasjonale
utstillinger utenfor Norden, skal
man ha dømt minst 5 offisielle
utstillinger i Norden.

8.1 Alle autoriserte eksteriørdommere
kan akseptere dommeroppdrag
ved nasjonale utstillinger i inn- og
utland.

9. HONNØRDOMMERSTATUS
9.1 Honnørdommerstatus kan innvilges til eksteriørdommere som ikke lenger ønsker å
dømme offisielle utstillinger i og utenfor Norge.
9.2 Honnørdommere avslutter sin aktive del av dommergjerningen, men beholder sin
dommerstatus som innebærer gratis adgang til nordiske arrangementer og tilbud om å
delta på dommerkonferanser tilknyttet de rasene vedkommende var autorisert for.

10. KRAV TIL DOMMERE SOM KAN KLARERES TIL Å DØMME BIS PÅ
INTERNASJONALE UTSTILLINGER
10.1 En dommer som har dømt i minimum 10 år, har bred internasjonal erfaring, er
gruppedommer for to grupper, samt dømmer et betydelig antall raser fra andre grupper,
kan søke DUK om å bli klarert til å dømme Best In Show på internasjonale utstillinger.

11. DISPENSASJON
11.1 DUK kan, når særlige omstendigheter gjør det påkrevet, dispensere fra disse regler.
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12. KRAV TIL ELEV/ASPIRANTTJENESTE
Elevfunksjon/aspirantarbeid kan utføres for nedenstående raser. DUK kan endre inndelingen og
kravene til antall hunder for elevfunksjonen eller aspirantarbeid for rasene.
Minimum antall hunder ved
elevfunksjon-/
aspirantfunksjon ved
Grunnautorisasjon
(2)

Enkeltraser
Tall etter rasenavn angir FCIs rasenr.
(**) etter rasenavn angir at rasen ikke er
godkjent av FCI.
(1)

GRUPPE 1: BRUKS-, HYRDE- OG GJETERHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjons eksamen kan søkes:
Australian shepherd, bearded collie, bouvier des flandres, langhåret collie, old english sheepdog,
puli, shetland sheepdog, schipperke, schäferhund, tervueren, ungarsk kuvasz, welsh corgi
pembroke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------australian cattledog (287)
20/10
australian kelpie (293)
10/5
australian shepherd (342)
40/20
bearded collie (271)
50/30
beauceron (44)
10/5
belgisk fårehund, groenendael (15)
30/20
belgisk fårehund, malinois(15)
10/5
belgisk fårehund, tervueren (15)
50/30
border collie (297)
20/10
bouvier des flandres (191)
10/5
briard (113)
30/15
collie korthåret (296)
20/10
collie langhåret (156)
40/20
hollandsk gjeterhund, korthåret (223)
10/5
hollandsk gjeterhund, langhåret (223)
10/5
hvit gjeterhund
30/15
katalansk gjeterhund (87)
10/5
lancashire heeler (**)
20/10
old english sheepdog (16)
20/10
polsk owzarek nizinny
10/5
portugisisk gjeterhund (93)
10/5
puli (55)
20/10
pumi (56)
20/10
pyreneisk gjeterhund (141)
10/5
pyreneisk gjeterhund (med korthåret hode) (138)
10/5
schapendoes (313)
30/15
schipperke (83)
30/15
schäferhund normalhår, langhår (166)
80/50
shetland sheepdog (88)
80/50
welsh corgi pembroke
30/15
welsh corgi cardigan
30/15
14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for groenendal, tervueren og malinois kan DUK
direkteautorisere for følgende raser:
belgisk fårehund, laekenois (15)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for hollandsk gjeterhund korthåret og langhåret, kan DUK
direkteautorisere for følgende raser:
hollandsk gjeterhund, strihåret (223)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for puli og pumi kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
bergamasco (194)
10/5
komondor (53)
10/5
mudi (238)
10/5
ungarsk kuvasz (54)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for Australian cattledog, australian sheperd, australian kelpie
og border collie, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
australian stumpy tail cattle dog (351)
10/5
working kelpie (**)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for øvrige raser i gruppen, kan DUK direkteautorisere for
følgende raser:
kroatisk gjeterhund (277)
10/5
mallorkansk gjeterhund (321)
10/5
maremma (201)
10/5
picard (176)
10/5
polsk owczarek podhalanski (252)
10/5
Romanian Carpathias Shepherd Dog (350)
10/5
Romanian Mioritic Shepherd Dog (349)
10/5
saarloos wolfhond (311)
10/0
slovakisk cuvac (142)
10/5
sydrussisk ovtcharka (326)
10/5
tsjekkoslovakisk ulvehund (332)
10/0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRUPPE 2: SCHNAUZER/PINSCHER, MOLOSSER OG SENNENHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Berner sennenhund, bordeaux dogge, boxer, dobermann, dvergschnauzer, engelsk
bulldog, grand danois, leonberger, napolitansk mastiff, newfoundlandshund,
pyreneerhund, rottweiler, st. bernhardshund langhåret, shar pei.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------affenpinscher (186)
berner sennenhund (45)
bordeaux dogge (116)
boxer (144)
bullmastiff (157)
cane corso (343)
dansk-svensk gårdshund (356)
dobermann (143)
dogo canario (346)
dvergpinscher (185)
dvergschnauzer, salt og pepper (183)
dvergschnauzer, sort (183)
dvergschnauzer, sort og sølv(183)
engelsk bulldog (149)
engelsk mastiff (264)
grand danois (235)
grosser schweizer sennenhund (58)
hovawart (190)
kaukasisk ovtcharka (328)
landseer (226)
leonberger (145)
napolitansk mastiff (197)
newfoundlandshund (50)
perro dogo mallorquin (249)
pinscher (184)
pyrenèerhund (137)
pyreneisk mastiff (92)
riesenschnauzer, sort (181)
rottweiler (147)
sankt bernhardshund, korthåret (61)
sankt bernhardshund, langhåret (61)
schnauzer, salt og pepper (182)
schnauzer, sort (182)
shar pei (309)
spansk mastiff (91)
tibetansk mastiff (230)

30/15
80/50
30/15
80/50
30/15
30/15
40/20
60/40
20/10
80/50
20/10
20/10
20/10
40/20
15/10
50/30
10/5
30/15
10/5
10/5
80/50
10/5
80/50
10/5
10/5
30/15
10/5
20/10
80/50
30/15
30/15
15/10
15/10
30/15
10/5
10/5
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for dvergschnauzer sort, dvergschnauzer sort og sølv,
dvergschnauzer salt/pepper, schnauzer sort, schnauzer salt og pepper og riesenschnauzer
sort, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
dvergschnauzer, hvit (183)
10/5
russisk sort terrier (327)
10/5
riesenschnauzer, salt og pepper (181)
10/5
smoushond (308)
10/5
østerriksk pinscher (64)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for bordeaux dogge, cane corso, dogo canario og perro dogo
mallorquin, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
argentinsk dogge (292)
10/0
fila brasileiro (225)
10/0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for berner sennenhund og grosser schweizer sennenhund, kan
DUK direkteautorisere for følgende raser:
appenzeller sennenhund (46)
10/5
entlebucher sennenhund (47)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for napolitansk mastiff, pyreneisk mastiff, spansk mastiff og
tibetansk mastiff, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
aidi (247)
10/5
anatolsk gjeterhund (331)
10/5
azores cattledog ( 340)
10/5
broholmer (315)
10/5
castro laboreirohund (170)
10/5
karst gjeterhund (278)
10/5
rafeiro do alentejo (96)
10/5
sarplaninac (41)
10/5
serra da estrelahund (173)
10/5
sentralasiatisk ovtcharka (335)
10/5
tosa (260)
10/0
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GRUPPE 3: TERRIERE
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Airdale terrier, bedlington terrier, border terrier, cairn terrier, fox terrier ruhåret, irish
softcoated wheaten terrier, jack russel terrier, manchester terrier, staffordshire bull
terrier, west highland white terrier, yorkshire terrier.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------airedale terrier (7)
20/10
amerikansk staffordshire terrier (286)
30/0
australsk terrier (8)
30/15
bedlington terrier (9)
20/10
border terrier (10)
30/15
bull terrier (11)
20/10
cairn terrier (4)
60/40
cesky terrier (246)
10/5
dandie dinmont terrier (168)
10/5
engelsk toy terrier (13)
30/15
fox terrier glatthåret (12)
10/5
fox terrier ruhåret (169)
10/5
irish glen of imaal terrier (302)
10/5
irish softcoated wheaten terrier (40)
40/20
irsk terrier (139)
10/5
jack russell terrier (345)
60/40
kerry blue terrier (3)
10/5
lakeland terrier (70)
10/5
manchester terrier (71)
20/10
miniatyr bull terrier (11)
10/5
norfolk terrier (272)
10/5
norwich terrier (72)
10/5
parson russell terrier (339)
20/10
sealyham terrier (74)
10/5
silky terrier (236)
20/10
skotsk terrier (73)
10/5
skye terrier (75)
10/5
staffordshire bull terrier (76)
80/50
tysk jaktterrier (103)
10/5
west highland white terrier (85)
20/10
welsh terrier (78)
10/5
yorkshire terrier (86)
20/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for autorisasjonsgruppene 3.1 t.o.m. 3.32 kan DUK
direkteautorisere for følgende raser:
brasiliansk terrier (341)
10/5
japansk terrier (259)
10/5
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GRUPPE 4: DACHSHUNDER
(1)

(2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dachshund, standard, korthår (148)
Dachshund, standard, langhår (148)
Dachshund, standard, strihår (148)

50/30
50/30
50/30

Dachshund, dverg og kanin, korthår, langhår, strihår (148)
(alle hårlagsvarianter og størrelser må være representert)

50/30
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GRUPPE 5: SPISSHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Alaskan malamute, american akita, basenji, chow chow, faraohund, japansk spisshund,
mexikansk nakenhund, norsk buhund, norsk elghund grå, norsk elghund sort, norsk
lundehund, zwergspitz(pomeranien), samojed, shiba, svensk lapphund.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------akita (255)
alaskan malamute (243)
american akita(344)
basenji (43)
canaanhund (273)
chow chow (205)
etnahund (199)
eurasier (291)
faraohund (248)
finsk lapphund (189)
finsk spets (49), Norrbottenspets (276)
(begge raser må være representert)
grønlandshund (274)
islandsk fårehund (289)
japansk spisshund (262)
jämthund (42)
karelsk bjørnhund (48)
kleinspitz (97)
lapsk vallhund (284)
mexikansk nakenhund (234)
mittelspitz (97)
norsk buhund (237)
norsk elghund grå (242)
norsk elghund sort (268)
norsk lundehund (265)
peruviansk nakenhund (310)
podenco canario (329)
podenco ibicenco (89)
podengo portugues (94)
samojedhund (212)
shiba (257)
siberian husky (270)
svensk lapphund (135)
vestsibirsk laika (306), østsibirsk laika (305)
(begge raser må være representert)
volpino italiano (195)
västgøtaspets (14)
wolfsspitz (keeshond) (97)
zwergspitz (pomeranian) (97)

10/5
30/15
40/20
30/15
10/5
30/15
10/5
50/30
20/10
20/10
10/5
10/5
20/10
40/20
50/30
10/5
20/10
10/5
20/10
20/10
30/15
80/50
30/15
40/20
10/5
10/5
10/5
10/5
40/20
40/20
30/15
20/10
10/5
10/5
20/10
30/15
50/30
20

Når dommer er autorisert for jämthund, karelsk bjørnhund, vestsibirsk- og østsibirsk
laika, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
hälleforshund (***)
10/5
russisk-europeisk laika (304¬)
10/5
svensk hvit elghund (**)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for spitzer, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
groß-spitz (97)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for Japansk spisshund, akita, amerikan akita og shiba, kan
DUK direkteautorisere for følgende raser:
hokkaido (261)
10/5
kai (317)
10/5
kishu (318)
10/5
koreansk jindo (334)
10/5
shikoku (319)
10/5
thai ridgeback (338)
10/5
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GRUPPE 6: DRIVENDE- OG SPORHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Bassethound, beagle, blodhund, dalmatiner, drever, dunker, finsk støver, haldenstøver,
hygenhund, petit basset griffon vendeen, rhodesian ridgeback.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------basset artesien normand (34)
10/5
basset fauve de bretagne (36)
20/10
basset hound (163)
20/10
bayersk viltsporhund (217)
10/5
beagle (161)
40/20
blodhund (84)
10/5
dalmatiner (153)
80/50
drever (130)
20/10
dunker (203)
30/15
finsk støver (51)
20/10
grand basset griffon vendèen (33)
10/5
haldenstøver (267)
10/5
hamiltonstøver (132)
10/5
hannoveransk viltsporhund (213)
10/5
hygenhund (266)
10/5
petit basset griffon vendèen (67)
30/15
rhodesian ridgeback (146)
60/40
Sveitsiske støvere:
schweizer-, luzerner-, berner- og
20/10
jurastøver, både små (60) og store (59)
(minst 3 av rasene representert)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for dunker, haldenstøver, hygenhund, finsk støver,
hamiltonstøver og sveitsiske støvere, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
ariègeois (20)
10/5
balkanstøver (150)
10/5
beagle harrier (290)
10/5
billy (25)
10/5
bosnisk strihåret støver (155)
10/5
erdelyi kopo (241)
10/5
estlandsk støver (**)
10/5
fransk hvit og sort støver (220)
10/5
fransk hvit og gul støver (316)
10/5
fransk trefarget støver (219)
10/5
gascon saintongeois, stor og liten (21)
10/5
gotlandsstøver (**)
10/5
gresk støver (214)
10/5
istarski strihåret støver (152)
10/5
istarski korthåret støver (151)
10/5
italiensk korthåret støver (337)
10/5
italiensk strihåret støver (198)
10/5
22

serbisk trefarget støver (229)
10/5
liten anglo-fransk støver (325)
10/5
poitevin (24)
10/5
polsk støver (52)
10/5
porcelaine (30)
10/5
posavina støver (154)
10/5
russisk flekket støver (**)
10/5
russisk støver (**)
10/5
schillerstøver (131)
10/5
slovakisk støver (244)
10/5
montenegro støver (279)
10/5
smålandsstøver (129)
10/5
spansk støver (204)
10/5
stor anglo-fransk trefarget støver (322)
10/5
stor anglo-fransk hvit og gul Støver (324)
10/5
stor anglo-fransk hvit og sort støver (323)
10/5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for drever, bayersk viltsporhund og hannoveransk
viltsporhund, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
alpinsk dachsbracke (254)
10/5
brandlbracke (63)
10/5
steiersk ruhåret bracke (62)
10/5
tiroler bracke (68)
10/5
tysk bracke (299)
10/5
westfalsk dachsbracke (100)
10/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for beagle, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
amerikansk foxhound (303)
10/5
foxhound (159)
10/5
harrier (295)
10/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for basset artesien normand, basset hound, basset fauve de
bretagne, grand basset griffon vendeen, petit basset griffon vendeen,
kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
artoishund (28)
10/5
basset bleu de gascogne (35)
10/5
briquet griffon vendèen (19)
10/5
grand bleu de gascogne (22)
10/5
grand griffon vendéen (282)
10/5
griffon fauve de bretagne (66)
10/5
griffon nivernais (17)
10/5
petit bleu de gascogne (31)
10/5
petit griffon bleu de gascogne (32)
10/5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for blodhund, kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
black and tan coonhound (300)
otterhound (294)
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GRUPPE 7: STÅENDE FUGLEHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Bracco italiano, breton, engelsk setter, gordonsetter, irsk setter, kleiner münsterländer,
pointer, vorstehhund strihåret.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bracco italiano (202)
10/5
breton (95)
20/10
engelsk setter (2)
80/50
gordon setter (6)
60/40
grosser münsterländer (118)
10/5
irsk rød og hvit setter (330)
10/5
irsk setter (120)
50/30
italiensk spinone (165)
10/5
kleiner münsterländer (102)
10/5
pointer (1)
40/20
stabyhoun (222)
20/10
ungarsk vizsla korthåret (57)
10/5
vorstehhund korthåret (119)
40/20
vorstehhund strihåret (98)
30/15
weimaraner, korthåret (99)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert breton, münsterländer og stabyhoun, kan DUK
direkteautorisere for følgende raser:
blå picardie spaniel (106)
10/5
drentsche patrijshond (224)
10/5
fransk spaniel (175)
10/5
picard spaniel (108)
10/5
pont-audemer spaniel (114)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for vorstehhund korthåret og strihåret,
kan DUK direkteautorisere for følgende raser:
vorstehhund langhåret (117)
10/5
vorstehhund stikkelhåret (232)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for weimaraner korthåret kan DUK direkteautorisere for
følgende rase:
weimaraner langhåret (99)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for ungarsk vizsla korthåret kan DUK direkteautorisere for
følgende rase:
ungarsk vizsla strihåret (239)
10/5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

Når dommer er autorisert for setter rasene, pointer, vorstehhund, weimaraner,
ungarsk vizsla, bracco italiano og italiensk spinone, kan DUK direkteautorisere for
følgende raser:
braque d'auvergne (180)
10/5
braque de i'ariège (177)
10/5
braque du bourbonnais (179)
10/5
braque dupuy (178)
10/5
braque francais -type gascogne (133)
10/5
braque francais - type pyrènèes (134)
10/5
braque saint-germain (115)
10/5
fransk vorstehhund strihåret (107)
10/5
gammel dansk hønsehund (281)
10/5
perdiguero de burgos (90)
10/5
portugisisk pointer (187)
10/5
puddelpointer (216)
10/5
slovakisk vorstehhund ruhåret (320)
10/5
tsjekkisk vorstehhund (245)
10/5
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GRUPPE 8: APPORTERENDE HUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel, flatcoated retriever,
golden retriever, labrador retriever, lagotto romagnolo, nova scotia duck tolling
retriever, portugisisk vannhund, welsh springer spaniel.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------amerikansk cocker spaniel (167)
60/40
chesapeake bay retriever (263)
20/10
clumber spaniel (109)
10/5
cocker spaniel (5)
60/40
curly coated retriever (110)
20/10
engelsk springer spaniel (125)
60/40
flat coated retriever (121)
100/60
golden retriever (111)
100/60
kooikerhund (314)
10/5
labrador retriever (122)
80/50
lagotto romagnolo (298)
30/15
nova scotia duck tolling retriever (312)
60/40
portugisisk vannhund (37)
30/15
spansk vannhund (336)
20/10
wachtelhund (104)
10/5
welsh springer spaniel (126)
30/15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for cocker spaniel og engelsk springer spaniel kan DUK
direkteautorisere for følgende rase:
field spaniel (123)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for clumber spaniel kan DUK direkteautorisere for følgende
rase:
sussex spaniel (127)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for øvrige spaniels i gruppen, kan DUK direkteautorisere for:
amerikansk vannspaniel (301)
10/5
irsk vannspaniel (124)
10/5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for lagotto, spansk vannhund og portugisisk vannhund, kan
DUK direkteautorisere for følgende raser:
barbet (105)
10/5
wetterhoun (221)
10/5
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GRUPPE 9: SELSKAPSHUNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Bichon frisè, bichon havanais, cavalier king charles spaniel, chinese crested, chihuahua
korthåret, fransk bulldog, griffon bruxellois, mops, pekingeser, shih tzu, stor puddel,
tibetansk spaniel.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bichon frisè (215)
40/20
bichon havanais (250)
40/20
bolognese (196)
10/5
boston terrier (140)
40/20
cavalier king charles spaniel (136)
80/50
chihuahua korthåret(218)
80/50
chihuahua langhåret(218)
80/50
chinese crested, chinese crested powder puff (288)
80/50
coton de tulèar (283)
15/10
dverg puddel (172)
30/15
fransk bulldog (101)
60/40
griffon belge (81)
10/5
griffon bruxellois (80)
20/10
japanese chin (206)
10/5
king charles spaniel (128)
10/5
lhasa apso (227)
30/15
løwchen (233)
20/10
malteser (65)
10/5
mellom pudde(172)
20/10
mops (253)
60/40
papillon, phaléne (77)
50/30
(begge raser må være representert)
pekingeser (207)
30/15
petit brabancon (82)
20/10
russian toy (352)
10/5
shih tzu (208)
60/40
stor puddel (172)
30/15
tibetansk spaniel (231)
60/40
tibetansk terrier (209)
30/15
toy puddel (172)
20/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for alle rasene over, kan DUK direkteautorisere for følgende
raser:
kromfohrländer (192)
10/5
tjekkisk rottehund (prazsky krysarik) (**)
10/5
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GRUPPE 10: MYNDER
Obligatoriske raser før gruppeautorisasjonseksamen kan søkes:
Afghansk mynde, borzoi, irsk ulvehund, saluki, whippet.
(1)
(2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------afghansk mynde (228)
40/20
borzoi (193)
40/20
greyhound (158)
30/15
irsk ulvehund (160)
40/20
italiensk mynde (200)
30/15
saluki (269)
40/20
skotsk hjortehund (164)
20/10
spansk galgo (285)
15/10
whippet (162)
80/50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Når dommer er autorisert for alle rasene over, kan DUK direkteautorisere for
følgende raser:
azawakh (307)
10/5
polsk mynde (333)
10/5
sloughi (188)
10/5
ungarsk mynde (240)
10/5
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