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Avlsudvalgets	  Formand,	  Henning	  Nielsen,	  bød	  velkommen	  til	  49	  kursusdeltager	  –	  samt	  hjælpere.	  

Kurset	  var	  særdeles	  vellykket	  –	  og	  blev	  afviklet	  i	  en	  god	  stemning	  –	  samt	  med	  stor	  arbejdsiver	  fra	  hver	  

enkelt	  deltager.	  

Deltagerne	  var	  delt	  op	  i	  hold	  –	  hver	  med	  en	  erfaren	  dommer	  som	  leder/mentor.	  Der	  var	  livlig	  
meningsudveksling	  på	  de	  enkelte	  hold.	  

Asger	  Markussen	  vejledte	  om	  dommeres	  arbejde:	  

INDLEDNING/DOMMERKURSUS	  20-‐11-‐2016	  

	  

Det	  er	  en	  ære	  at	  blive	  bedt	  om	  at	  være	  Dommer	  –	  Optræd	  derfor	  som	  en	  Dommer!!	  

Sig	  ikke	  bagefter:	  ”Jeg	  har	  fortrudt	  bedømmelsen”!!	  (For	  nogle	  år	  siden	  protesterede	  en	  udstiller	  over,	  at	  
han	  havde	  fået	  22	  points	  –	  så	  ændrede	  dommeren	  bedømmelsen	  til	  23	  points	  –	  Det	  må	  aldrig	  ske).	  

Man	  kan	  have	  Favoritter	  inden	  for	  racer	  og	  udstillere	  –	  men	  ikke	  som	  Dommer!!	  	  

Her	  er	  alle	  racer	  ligeværdige.	  

I	  Danmark	  er	  det	  almindeligt	  at	  dyrene	  er	  mere	  eller	  mindre	  ”Afklædte”,	  nå	  de	  udstilles.	  Jeg	  har	  været	  

dommer	  i	  7	  forskellige	  lande	  (samt	  arrangeret	  dommerkurser)	  –	  og	  ingen	  af	  disse	  steder	  har	  de	  
kortklippede	  dyr	  til	  udstilling.	  

Se	  efter:	  Kan	  dyrene	  gå	  –	  Er	  der	  benfejl!	  –	  Hvis	  ikke	  I	  kan	  se	  det	  ved	  at	  lade	  dyrene	  gå	  2-‐3	  omgange,	  så	  er	  I	  

ikke	  dygtige	  nok!!	  –	  Får	  er	  nemlig	  ikke	  væddeløbsheste,	  der	  skal	  testes	  for	  kondition!!	  

Tjek	  de	  ting,	  som	  de	  enkelte	  Dyrskuers	  ”Værd	  at	  Vide”	  beder	  om:	  

Bidfejl,	  Uldlængde,	  Huld,	  Testikler	  (Ikke	  røre	  –	  kun	  se!).	  

I	  skal	  reagere	  på	  fejl,	  der	  er	  her!!	  –	  I	  må	  IKKE	  skubbe	  ”Aben”	  til	  Fællesdommerne!!	  –	  Det	  første	  
Dommerhold	  SKAL	  se	  det!!	  

Når	  Udstillere	  pog	  Dyr	  fremtræder	  i	  Dyrskue-‐dress,	  -‐	  skal	  I	  vise	  Respekt	  –	  og	  optræde	  i	  Dommerdress!!	  (I	  
Danmark	  hvid	  kittel	  eller	  lignende	  –	  ingen	  påtrykte	  reklamer	  –	  Til	  gengæld	  skal	  Dommer-‐skiltet	  huskes).	  

BEDØMMELSE:	  Første	  Handling:	  Tjek	  tænder,	  uldlængde,	  testikler	  og	  huld!!	  

Dernæst:	  Stil	  Dyrene	  op	  –	  Der	  skal	  være	  luft	  imellem	  –	  så	  I	  kan	  se	  siden	  på	  Dyret!!	  

Når	  I	  skal	  se	  Dyret	  forfra,	  -‐	  skal	  der	  være	  plads	  til	  en	  trækker	  mellem	  hvert	  dyr!!	  –	  Så	  kan	  Dommeren	  frit	  se	  

fronten	  på	  Dyret.	  



Når	  I	  vil	  se	  Dyret	  i	  bevægelse:	  Se	  dyret	  fra	  Front	  –	  og	  fra	  Siden	  –	  og	  Bagfra.	  	  

Vær	  her	  opmærksom	  på	  Bløde	  Koder	  –	  og	  Skridtlængde!!	  

Hvis	  trækkeren	  holder	  Dyret	  stramt	  –	  så	  bed	  om	  at	  Dyret	  bliver	  slækket	  –	  så	  Dyret	  kan	  gå	  frit!!	  

Når	  Bedømmelsen	  skal	  begrundes	  –	  så	  start	  fra	  Bunden!!	  

Forklar	  højt	  og	  tydeligt,	  -‐	  hvorfor	  Placeringen	  er,	  som	  den	  er!!	  

Og	  hvorfor	  pointsene	  er,	  som	  de	  er.	  (Pas	  her	  på,	  at	  Godheden	  ikke	  løber	  af	  med	  jer).	  

VÆR	  POSITIV!!	  

	  

Asger	  Markussen,	  November	  2016	  	  

	  

Én	  person	  fra	  hver	  af	  de	  deltagende	  14	  racer	  beskrev	  et	  dyr	  fra	  sin	  race.	  

Derefter	  blev	  de	  seks	  hold	  sat	  til	  at	  kåre	  de	  14	  racer.	  Og	  der	  afsluttedes	  med	  dyrskuebedømmelser:	  Et	  hold	  

Texel-‐får,	  et	  hold	  Oxforddown-‐får	  samt	  et	  Interbreed-‐hold.	  De	  fleste	  deltagere	  fandt	  Interbreed-‐
bedømmelsen	  sværest.	  For	  her	  skulle	  man	  tage	  højde	  for	  de	  forskellige	  Racebeskrivelser.	  Disse	  tre	  
bedømmelser	  afsluttedes	  med,	  at	  	  tre	  erfarne	  dommere	  (Henning	  Nielsen,	  Brian	  Lundgård	  og	  Asger	  

Markussen)	  afslørede,	  hvordan	  de	  om	  morgenen	  havde	  sat	  dyrene	  –	  samt	  (for	  dyrskueholdenes	  
vedkommende)	  givet	  points.	  Der	  røbes	  ikke	  for	  meget,	  hvis	  man	  siger,	  at	  der	  var	  uenighed.	  

Til	  sidst	  gennemgik	  Asger	  Markussen	  nogle	  af	  de	  kårede	  dyr.	  –	  Hvor	  han	  påpegede	  nogle	  fortrin	  og	  mangler.	  

Man	  kunne	  så	  –	  på	  sit	  eget	  kåringsskema	  –	  se,	  om	  man	  også	  havde	  fundet	  disse	  ting.	  

Konklusionen	  fra	  hovedparten	  af	  deltagerne	  var,	  at	  det	  er	  svært	  at	  opdage	  det	  hele	  ved	  en	  bedømmelse.	  –	  
For	  ofte	  henfalder	  man	  til	  –	  hvis	  man	  er	  lidt	  usikker	  –	  at	  fokusere	  på	  det	  negative.	  

For	  Avlsudvalget	  

Asger	  Markussen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  


