
 

Dommerudvalgsmøde 
 
Emne: DU-møde nr.xx-2018 
Dato: 14.03.2018 
Sted: Hvidkærvej 23 A, 1. sal, 5250 Odense SV 
 
Deltagere:  
Carsten Andersen (CA) 
John Juel Pedersen (JJP) 
Thomas Plamboeck (TP) 
Gert William Knudsen (GWK) 
 
Referent: Gert William Knudsen 
 
Fraværende:  
Jan Hansen 
Pernille Schwartz 
 
Kopi til: Bestyrelse og sekretariat 
 
Næste møde: 6 juni 
 
Dagsorden: 
1. Bemærkninger til referat 
2. Godkendelse af dagens dagsorden 
3. B prøvevejledningen 
4. Dommerseminar weekenden 24 & 25 marts  
5. Webmaster fra Du til den nye hjemmeside 
6. Evalueringsmøde med de nye dommere 
7. Mus-samtaler 
8. Næste møde 
9. evt.  
 
 
Referat: 
1. Bemærkninger til referat 
Ingen bemærkninger til referatet 
 
2. Godkendelse af dagens dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
3. B prøvevejledningen 
Jens Lund deltager ved dette punkt på mødet. 
Vejledningen bliver gennemgået og der rettes enkelte steder for at underbygge, rette ordstillinger 
og tydelig gøre hvad der menes. 



 
Det rettede oplæg sendes til MU for at de kan gennem læse og kommenterer på næste fælles 
møde, 9 april. 
Det færdige oplæg vil blive fremlagt for dommerne på dommer seminar i august måned.  
 
4. Dommer seminar weekenden 24 & 25 marts 
Thomas Plamboeck har planlagt dagen og meddeler at der er hjælpere, terræn og hunde folk klar 
til at modtage dommerne i weekenden. Deltagerne har modtaget invitationen og meldt tilbage 
hvilke dage de kan deltage og er blevet fordelt ligeligt mellem de to dage. Enkelte af dommer 
kollegaerne har desværre prioriteret anderledes og kan derfor ikke deltage hvilket DU finder 
meget beklageligt. Datoerne har været meldt ud i så god tid at alle skulle kunne have meldt til og 
fundet andre løsninger på det som hindrede deres deltagelse. 
Fremad rettet ønskes det at man melder til, allerede når der meldes datoer ud, således at DU kan 
planlægge og regne med fuld opbakning til lignende aktiviteter. Det er vigtigt for at vi kan vise 
fælles retning i måden vi dømmer på. 
 
5.Webmaster fra DU til den nye Hjemmeside 
Carsten Andersen påtager sig rollen som hjemmeside ansvarlig 
 
6. Evalueringsmøde med de nye dommere 
Der er planlagt et evaluerings og opfølgningsmøde med de nye dommere 11 april hvor de vil få 
mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser fra de første par år som ny dommer. Carsten 
Andersen laver et kort oplæg som dommene skal forholde sig til og bruge som udgangspunkt på 
dagen. 
 
 
7. Mus-samtaler 
Der bliver sat gang i MUS samtaler igen med start 4 april hvor John Juel Pedersen og Carsten 
Andersen tager de første dommere til samtaler. Der efter vil der blive indkaldt når det kan passes 
ind i kalenderen. 
 
 
8. Næste møde 
Der er planlagt tre datoer med møder, 
9 april, fælles møde med MU 
11 april, evaluerings møde med de nyeste dommere 
6 juni, ordinært DU møde 
 
9. evt. 
Brev fra dommer kollegaer som ønsker at føre hund samme dag som de dømmer anden klasse. 
DU’s holdning er at det kun skal bruges som nødløsning når der mangler en dommer akut på en 
prøve. Punktet vendes ved det fælles møde med MU 9 april. 
 
DU har modtaget ansøgning fra Michael Rosenlund om at blive uddannet som dommer. 
MU og DU planlægger et forløb for at bringe ham igennem uddannelsen. 
 



 
Overvejelser om brugen af dommere udefra på vores eliteprøve mm. 
Der er enighed om at vi fortsat skal benyttes os af udenlandske dommere men at vi samtidig skal 
bede dem om at give mere og bedre feedback på hvad de har set og oplevet, således at vores egen 
dommere får noget “uddannelse” med sig når de har dømt sammen. 
Dette gælder både dommerne interne men også på parolen så deltagerne får hørt evalueringen af 
dagens oplevelser set med andre øjne. 
 
 


