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Dommerringen 

Den Norske Dommerringen (DR) utgjør landets godkjente dommere, og skal ha 

et styre på 3 medlemmer. NRFs styre er Dommerringens øverste myndighet, og 

dommerringens utgifter kan dekkes av NRF. 

Dommerringens oppgaver 

- Årlig sende skriftlig oversikt over styrets sammensetning til NRF 

- Sende årsberetning til NRF 

- Årlig sende oppdatert godkjent dommerliste til NRF 

- Oppgaver i forbindelse med utstillinger som beskrevet under 

- Revidere dommerveiledningen ved behov. Forandringer i 

Dommerveiledningen skal godkjennes på NRFs representantskapsmøte 

- Gi retningslinjer for bedømmelse ved utstillinger og påse at 

utstillingsreglementet følges 

 

Dommerringens formål 

Dommerringens formål er å rekruttere, lære opp, videreutdanne og godkjenne 

dommere. 

Dommerringens dommere har selv et ansvar for å være oppdatert på 

forandringer i rasen en dømmer, og hvilke avlsstadium raser og grupper 

befinner seg i. Dommerringens ansvar her er å sørge for at våre dommere får 

dømme regelmessig på utstillinger i de raser/grupper en er godkjent i. 

 

 

 

 



Valg av dommere 

Arrangerende forening, Dommerringen, spesialklubb eller utstiller kan foreslå 

dommere til de forskjellige rase. Forslag skal sendes av arrangerende forening 

til Dommerringen innen 1. mai. 

Dommerringen plikter å avgi svar til arrangerende forening innen 1. juli. 

I tilfelle uenighet mellom arrangør og Dommerringen om dommer i en 

rase/gruppe, har NRF styre den avgjørende beslutningsmyndighet. Dette under 

forutsetning av arrangerende forenings økonomiske godkjenning. 

Når dommerlistene er godkjent av Dommerringen, kan aktuelle dommere 

innbys. 

Blir en oppsatt dommer forhindret fra å møte, velger arrangerende forening 

stedfortreder i samråd med Dommerringen.  

Videre skal arrangerende forening sende liste til Dommerringen med antall 

påmeldte duer i de forskjellige raser, slik at Dommerringen kan godkjenne den 

endelige fordelingen. 

Dommerringen skal ha en representant ved enhver utstilling i NRF sin regi. 

Representanten skal ha overoppsynet med bedømmelsen og gir dommerne en 

orientering før denne starter. 

Norske dommere godtgjøres kr 1.500,- pluss kr 15,- pr dømte due. Utenlandske 

dommere betales iht avtale med arrangøren. 

 

Instruks for dommere 

En dommer kan ikke stille ut i den rasen han selv bedømmer, med mindre 

Dommerringen godkjenner dette spesielt. Dommeren skal snarest mulig sende 

en dommerkritikk til webredaktør (senest 14 dager etter utstillingen). 

Dommeren skal følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og skal ha den 

gjeldende standard tilgjengelig under bedømmelsen. 

Ved kåring av utstillingens beste due (Best in show - BIS), rangerer dommerne 

utstillingens beste due på 97 poeng fra nr. 1 og opp til det antall som deltar i 

kåringen. Duenes plassiffer summeres og duen med lavest sum er vinner. 

 



 

DOMMERVEILEDNING  

1. Alle dommere samles før bedømmingen starter, til en orientering som blir 

ledet av representanten for Dommerringen. 

2. Dommerne skal under bedømmingen følge nøye de instrukser som gjelder 

for utstillingen, og som er gitt av representanten for Dommerringen. 

3. Kritikk på dommerkort må alltid være etter de retningslinjer som gjelder. 

4. Alle dommere plikter å følge opp retningslinjene vi har for premiering. Er 

dommerne i tvil, kontaktes Dommerringens representant. 

5. Alle dommere har plikt til å ha siste revidert standardverk tilgjengelig under 

utstillingen. 

6. Kommer dommeren fra et land utenfor Skandinavia, plikter arrangøren å 

oversette bedømmelsen på kortet til norsk. 

7. Når dommeren er ferdig, skal premie-/championatlister leveres til 

Dommerringens representant/katalogansvarlig. 

8. Innen dommerne forlater lokalet, skal det kåres utstillingens beste due. Her 

skal de til enhver tid oppsatte retningslinjer følges. Dommerringens 

representant har overoppsyn med dette. 

9. Snarest mulig og innen 14 dager etter avsluttet bedømming skal det sendes 

en dommerkritikk til webredaktør 

 

Godkjenning 

En aspirant skal prøvedømme 10 duer i en rase i løpet av 1 time. Ved vurdering 

av prøvebedømmelsen teller rekkefølge, poeng og den skrevne kritikk. Det 

tilstrebes å få dommere som kan dømme flere raser. Dommerringen har 

anledning til å gi prøver i grupper(eks. Sachsiske fargeduer). 

Dette kan gjøres ved: 

a) Aspiranten prøvebedømmer 20 duer med god fordeling av de aktuelle raser 

(eks.  

Sachsiske fargeduer). Tiden for prøven settes til 2 timer 



b) Aspiranten går opp i en hel gruppe (eks. fargeduer eller hønseduer) og 

dømmer 30 duer i løpet av 3 timer. 

En aspirant er godkjent som dommer når vedkommende har avlagt 2-to 

godkjente prøver innen rasen eller gruppen. Det understrekes at reglene i 

punkt a) og b) er veiledende og at styret i Dommerringen bestemmer oppsettet 

for hver enkelt dommerprøve ut fra de aktuelle forutsetninger. Aspiranter som 

har godkjent dommerkurs i Danmark er også godkjent i Norge i den aktuelle 

rase/gruppe. 

c) En allerede godkjent dommer kan tillates å bedømme en rase/gruppe 

han/hun ikke er godkjent i. En i rasen godkjent dommer (oppnevnes av 

Dommerringen) følger bedømmelsen og godkjenner eventuelt denne. Ved 

tilfredsstillende bedømmelse er aspiranten godkjent. 

Dersom bedømmelsen ikke holder ønsket kvalitet (ikke godkjent), er det 

sensors oppgave å fullføre bedømmelsen. 

d) Særlig erfarne dommere kan av Dommerringen godkjennes som dommer i  

raser/grupper uten prøve. 

e) En godkjenning kan tilbaketrekkes av Dommerringen når vedkommende ikke 

har dømt, eller vist interesse for dømmingen ved å være tilstede på utstillinger 

på 10 år,ikke lenger har duer selv eller er medlem av en lokalforening. 

Begrunnelsen skal være skriftlig. 

 Ønsker vedkommende å starte opp med bedømming, kan enkle prøver der 

hvor vedkommende har vært godkjent, tilrettelegges av Dommerringen. 

97 poeng = Fremragende på alle vesentlige punkter ihht nåværende avlsnivå 

96 poeng = Under fordeler som 97 poeng. Under ønske kun ett ønske. 

93-95 poeng = Tildeles duer med fordeler og ønsker 

92-90 poeng = Tildeles duer med fordeler, ønsker og feil 

UP = Tildeles duer p.g.a. påmeldt med feil farge, dårlig kondisjon, fysiske feil 

 utøy m.m 

 

 


