
Retningslinjer ved bruk av engelske dommere på NSK's 
utstillinger 
(Vedtatt på HS-møte mars 2010) 

 
Dette dokumentet omhandler avdelingers framgangsmåte ved søknad for bruk av 
engelske dommere på  Norsk Spaniel Klub’s utstillinger. 
 
Nye krav for godkjenning av dommere fra land utenfor FCI (Federation Cynologique 
Internationale), vedtatt av NKK våren 2009, krever i prinsippet at alle dommere som 
dømmer i Norge skal inneha kvalifikasjoner som tilsier at de har rett til å gi 
certifikater på utstillingene til alle rasene de er satt til å dømme. 
 
Denne avgjørelsen skaper problemer i særlig grad for Norsk Spaniel Klub, som har 

sine raser med hjemland på de britiske øyer, der den engelske kennelklubben står 
utenfor FCI. I England nyttes et annet system, der dommere føres på A og B-lister. 
Dommere er bare godkjent til å gi certifikat til den/de aktuelle rasen(e) som har 
denne dommeren oppført på sine A-lister. Dersom en dommer er oppført på en 
raseklubb's B-liste betyr dette at dommeren er anbefalt å kunne gi certifikat på 
utstillinger, men har ennå ikke gjort dette. Dommeren har imidlertid dømt hundene 
på Open Shows.   
 
I møte med NKK er det derfor bestemt følgende: 
 
Dispensasjonsrettighetene fra regelverket skal håndheves av Norsk Spaniel Klub. 
Norsk Spaniel Klub's Hovedstyre bærer dette ansvaret på vegne av klubben.  
 
-  Den inviterte dommeren skal stå på minst en A-liste for en av rasene: Amerikansk 
Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Engelsk Springer Spaniel eller Welsh Springer 
Spaniel.  
 
- Det godtas at dommeren også dømmer raser der han/henne er oppført på de 
engelske raseklubbenes B-lister for rasene: Amerikansk Cocker Spaniel, Cocker 
Spaniel, Engelsk Springer Spaniel eller Welsh Springer Spaniel.  
 
Dispensasjoner fra disse reglene gjøres primært for de sjeldne rasene: Clumber 

Spaniel, Field Spaniel, Sussex Spaniel og Irsk Vannspaniel. 
 
Arrangør er selv forpliktet til å kontakte sin engelske dommer og be om oversikt over 
cert-rettigheter, B-lister og eventuell annen relevant dommererfaring vedkommende 
måtte ha. 
 
Arrangør skal søke NKK om godkjenning av dommeren på eget utarbeidet skjema. 
(eget vedlegg) 

På samme skjema føres også inn om det søkes om dispensasjon for andre raser. 
Skjemaet sendes NKK v/utstillingsavd med kopi til NSK v/Hovedstyret. 
 



NKK vil bekrefte dommerens A-status med svarbrev til utstillingsarrangør. B-status 
vil bli godtatt automatisk. 
 

Norsk Spaniel Klub v/ Hovedstyret vil gi skriftlig godkjenning/ avslag på 
vedkommende dommer i forbindelse med eventuelle dispensasjoner, etter dialog 
med NKK. 
 
Oppsummert: 

Arrangørs ansvar : Kontakte aktuell dommer for avtale i 
god tid før arrangementet 

 Sørge for anskaffelse av dommerens CV 
med oversikt over cert-rettigheter, B-
lister og Open Show-erfaringer 

 Søke NKK om godkjenning av dommer, 
samt søke om dispensasjon for noen av 
rasene dersom det er aktuelt. Kopi av 
søknad skal også sendes NSK’s HS 
v/leder. 

NKKs ansvar : Gir arrangør tilbakemelding på søknad, 
hvor det stadfestes dommerens A-status. 

NSKs ansvar : På bakgrunn av oversendte søknad om 
dispensasjon gis det skriftlig 
tilbakemelding på godkjenning eller 
avslag på bruk av dommeren til den 
omsøkte utstillingen. 

 NSK’s HS vil være i dialog med NKK 
ifm eventuelle dispensasjoner 

 
 
Frister: 
Søknad om bruk av dommer skal sendes NKK/NSK senest seks måneder før 
utstillingen avholdes. 
 
 
 


