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Kommissorium for Dommerudvalget – DUV 

 

 

  

1. STRUKTUR 
Dommerudvalget (DUV) er et udvalg under SJDs bestyrelse på 4 erfarne og aktive jagthundefolk, der nyder 
almindelig respekt.  
Udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive specialklubber, DKK, DJ og 
godkendelse i repræsentantskabet.  DUVs medlemmer skal være autoriserede markprøvedommere, 2 
engelske og 2 kontinentale dommere. 

• Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan højst finde sted til 2 fortløbende 
valgperioder. I særlige tilfælde kan repræsentantskabet dispensere fra dette. Udvalgenes 
sammensætning kan, uanset ovennævnte valgperiode, til enhver tid ændres af SJDs bestyrelse 
efter godkendelse i repræsentantskabet 

• For at sikre kontinuiteten i udvalget er der – efter nærmere aftalt procedure – årligt valg af ét 
medlem til DUV. 

• Efter indstilling fra repræsentantskabet vælger bestyrelsen hvert år en engelsk og en kontinental 
suppleant til DUV. 

• DUV vælger selv sin formand, som efter aftale personligt eller ved stedfortræder kan deltage i SJDs 
bestyrelsesmøder med tale-, men uden stemmeret, med det formål at kunne bevare kontinuiteten 
i DUVs arbejde for SJD. Udvalget træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 

• DUV kan gøre brug af organisationens sekretær.  
• DUV kan inddrage personer udenfor DUVs regi til løsning af ad-hoc opgaver.   

 
2.   OPGAVER 
DUV er ansvarlig for og tilrettelægger uddannelsen af dommeraspiranter og indstiller til bestyrelsen, at 
egnede aspiranter autoriseres af DKK. 

• DUV afholder dommermøder/seminarer efter behov. 

• DUV kontrollerer, at SJDs prøveregler efterleves af de autoriserede dommere og har påtaleret over 
for disse.  

• DUV kan over for SJDs bestyrelse indstille, at en dommers autorisation inddrages.  

• M.h.t. fortolkningen af SJDs prøveregler er DUV vejledende organ. 

• DUV kan offentliggøre fortolkninger af prøveregler og kan formulere og udgive kutymer.  

• DUV kan rette direkte henvendelse til dommerne. 

• DUV kan foreslå ændringer i SJDs prøveregler, ligesom DUV skal høres, hvis ændringer foreslås af 
andre. 

• DUV er ikke en klageinstans, men kan efter anmodning fra SJDs bestyrelse fremkomme med 
udtalelser i konkrete klagesager. 

• DUV har mulighed for at anvise dommere til vinderklasser. 

• DUV indstiller dommeremner og reserver til henholdsvis forårsmesterskabet og 
danmarksmesterskabet til SJDs bestyrelse. 

• DUV er budgetansvarlig og skal senest 1. oktober indsende budget for det kommende år til SJDs 
bestyrelse. Regnskab aflægges senest 1. december hvert år  
 

3.     ØKONOMI   

Afregning af aktiviteter, refusion af omkostninger og øvrige økonomiske transaktioner sker jfr. gældende 
regler i SJD. 

 


