
VEIEN TIL Å BLI EKSTERIØRDOMMER 
 

Her kommer en liten innføring i hvordan bli eksteriørdommer, en 
vei som for noen kan virke lang og uoppnåelig.  Når det er sagt så er 
det stort behov for dedikerte hundemennesker som kan tenke seg 
dette. 
Og dedikert er nøkkelordet, i tillegg til at man har kunnskap fra 
utstilling, gjerne som oppdretter, ha en god kjennskap til anatomi 
og ikke minst er villig til å bruke en viss tid fremover på det. 
 
Jeg har vært i NKK`s Dommerutdannelses komite i 13-14 år, ett 
givende arbeid som gir meg mulighet til å følge mange gode 
kandidater som etter hvert utvikler seg til kjempegode dommere. 
I Norge er vi stolte over våre dommere som skriver utfyllende 
kritikker, i enkelte miljøer også åpne kritikker. 
 
Aktuelle kandidater må utdanne seg til ringsekretær og ta 
kynologikurs før man får starte på kurs. 
 
Norsk Kennel Klub avholder dommerelevkurs hvert annet år, dette 
har vært avholdt nå i 2021/22 så neste kurs vil være i 2023. 
 
I god til før kurset avholdes vil det bli lagt ut på NKK`s hjemmeside 
hvor søknaden skal sendes inn og ikke minst fristen for søknaden. 
 
Norsk Kennel Klub sender inn en forespørsel til raseklubb for 
uttalelse om den aktuelle kandidat.  Og alle kandidater som har 
søkt blir innkalt til ett intervju som DUK 
(dommerutdanningskomiteen) avholder. 
 
Når alt dette er på plass så blir det dommerelevkurs som går over 2 
helger. 
 
Etter disse helgene er det teorieksamen, er det mange kandidater 
blir teorieksamen 1 mai da samme år som siste kurshelg. 



Alle som består denne eksamen skal da ta praktisk eksamen. 
Denne blir avholdt på NKK`s utstillinger eller en spesialutstilling, og 
består av bedømmelse av egen rase og 2 fremmede hunder som 
skal beskrives. 
 
Etter endt eksamen får da kandidaten status som dommerelev og 
skal da gå som elev etter ett bestemt antall hunder, forskjellig for 
de forskjellige raser og bestemt etter antall registrerte hunder i 
rasen. 
Som elev får man gå sammen med dommer som lærer bort både 
om anatomien på hundene og rasedetaljer. 
Etter at antallet som elev er oppfylt får kandidaten status som 
aspirant, og skal da skrive egne kritikker, da etter ett minsteantall 
som i likhet som elev forskjellig for de aktuelle raser. 
 
Alle kritikker skal sende inn til DUK (dommerutdannelseskomiteen) 
som leser gjennom disse sammen med dommers kritikker. 
Alle dommerlever/aspiranter får brev fra NKK med godkjennelse av 
sine arbeider. 
 
Og endelig har du blitt DOMMER! 
 
En autorisert dommer fra Norge er godkjent til å dømme i alle land, 
litt forskjellige krav for land utenom FCI, som feks England, der må 
man dokumentere at man har dømt ett bestemt antall ganger for 
den rasen man blir invitert til. 
 
Håper dette får noen til å starte sin utdannelse på Chow Chow! 
 
 
Marianne 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


