DOMMERUTTALELSE
Om SPA-arbeider

Norsk Kennel Klub
Postboks 163, Bryn, 0611 Oslo
Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo
Tlf: 21 600 900
e-post: duk@nkk.no

Sendes NKK senest 8 dager etter tjeneste
Jeg anser antall hunder som tilstrekkelig og
ber om at mine arbeider sendes DUK

Spesialaspirantens navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Arrangerende klubb/sted:

Utstillingsid:

Dommerens navn:

Dato:

Rase:
Klasse

Katalog.nr

Asprirantens
premiegrad

Dommerens
premiegrad

Klasse

Katalog nr:

Aspriantens
premiegrad

Obligatorisk tilleggskommentar fra dommer:
(gi en kort vurdering av kandidatens rasekunnskap, håndlag og generell opptreden i ringen)

Dato:

Dommerens underskrift:

Dommerens
premiegrad

Informasjon om spesialaspriantarbeide

Hva er spesialaspirantarbeide(SPA)?
Ved utførelse av SPA skal ikke aspiranten skrive kritikker på vanlig mate.
Aspiranten skal bedømme hundene og avgi sin premiegrad med klasse og katalognummer,
nedskrevet på SPA skjemaet.
Ringsekretæren påfører dommerens premiegrad ved siden av angitt kolonne.
For enkelte av hundene kan dommeren be aspiranten skrive vanlig kritikk med angivelse av
premiegrad.
Dommeren skal legge spesielt vekt på å eksaminere aspiranten for å skaffe seg nødvendige
opplysninger om kandidatens rasespesifikke kunnskaper.
Hvem kan utføre SPA?
Dommere med lang erfaring i hundebedømmelse og som er autorisert for flere raser, kan etter søknad
til NKKs Dommerutdanningskomitè, gis SPA status. Med lang erfaring menes i denne sammenheng
at dommeren jevnlig gjennom de siste 10 år har dømt minst 5-10 raser.
Gjennomføring av SPA
Aspiranten søker på vanlig måte om å få gå aspirant på den/de ønskede utstillinger.
Som for vanlig aspirantarbeide kan tjenesten utføres uten søknad, dersom dommer og
utstillingsarrangør gir sin tillatelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en dommer kan si nei til at
aspiranten utfører sitt arbeid som SPA.
Ved SPA er aspiranten selv ansvarlig for å medbringe skjema til utstillingen.
Utfylling av skjemaet
Når rasen er ferdig bedømt gis skjemaet til dommeren som gir sin uttalelse.
Skjemaet med de eventuelt skrevne kritikker, legges i konvolutt merket NKK, som arrangør
umiddelbart sender til NKK. Dersom dommeren ikke ønsker å gi sin uttalelse straks, legges skjemaet
og kritikker i konvolutten til NKK, uten påtegning. NKK vil så sende papirene til dommeren etterpå.

