
 

                                                                                                                                                                    

Etiske regler for eksteriørdommere 

 
 

1. Dommeren skal konsekvent overholde udstillingskontrakten: møde i passende tid og ikke forlade  

udstillingen igen, før alle  opgaver er udført. 

 

2. En dommer må ikke kritisere en kollegas arbejde og heller ikke de udstillede hunde. Dette gælder 

på selve udstillingen, men også på de sociale medier. 

 

3. Dommeren skal være bevidst om at fremstå nøgtern og velafbalanceret overfor kollegaer og ud-

stillere. Hundene skal behandles med respekt. 

 

4. En dommer må ikke selv aktivt forsøge at få dommerinvitationer. 

 

5. Dommeren må hverken studere manuelle eller elektroniske kataloger før eller under bedømmel-

serne. 

 

6. Dommerens opførelse i ringen skal være hævet over al kritik. Samtlige hunde skal bedømmes ob-

jektivt og på lige vilkår. 

 

7. Som dommer skal man være pænt og passende påklædt. Der må ikke være hunderelaterede rekla-

melogo på tøjet. 

 

8. Dommeren må hverken ryge, drikke eller tale i mobiltelefon under bedømmelserne. 

 

9. På den udstilling hvor dommeren selv dømmer, må denne hverken udstille eller fremvise hund til 

bedømmelse. 

 

10. En partner, et nært familiemedlem, eller enhver person i dommerens husstand kan til-

melde/fremvise en hund af en race, som dommeren ikke dømmer den pågældende dag. 

 

11. Hvis en dommer selv fremviser en hund på udstilling, hvor dommeren ikke selv dømmer, så 

skal den pågældende hund være opdrættet, ejet eller delejet af dommeren, en partner, et nært fami-

liemedlem, eller enhver person i dommerens husstand. 

 

12. Der skal minimum gå et interval på seks måneder, før en dommer må dømme en hund, som ved-

kommende har ejet, delejet, trænet, købt eller solgt. Det samme gør sig gældende for hunde, ejet af 

en partner, et nært familiemedlem, eller enhver person i dommerens husstand. 

 

13. Dommeren må ikke rejse sammen med udstillere, hvis hunde dommeren skal dømme i den for-

bindelse. 

 

14. En dommer må ikke være social sammen med udstillere og/eller bo hos udstillere forud for en 

udstilling hvor dommeren skal dømme pågældende udstillers hunde. 

 Efter at dommerhvervet er overstået kan dommeren dyrke social omgang og/eller bo hos udstillere. 
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