
  

                                            

Dommerreglement 2021       

  

 

§1    Eksteriørdommerne  

    Fjordhesten Danmark v/avlsudvalget står for uddannelsen af eksteriørdommere, 

videreuddannelsen af gruppen af eksteriørdommere samt afholdelse af 

dommermøder.   

      

§2    Avlsmålet   

    Eksteriørdommere skal dømme i overensstemmelse med Avlsmålet (se dette).  

      

§3    Foreningens regelsæt  

    Eksteriørdommerne skal kunne orientere sig i regelsættene både mhp. at overholde 

dem og kunne besvare spørgsmål fra medlemmerne om regelsættene.  

      

§4    Code of Conduct (Guide om etik, takt og tone, skik og brug)  
Reglerne i denne guide skal overholdes af såvel eksteriørdommerne som medlemmer, 

der er i gang med dommeruddannelsen.  

      

§5    Dommerkollegiet  
Dommerkollegiet består af samtlige eksaminerede eksteriør-dommere.   
Dommerhold udpeges under hensyntagen til dommerekspertise og inhabilitetsregler 

(der henvises til de generelle kåringsregler §3).  

      

§6    Kåringsdommere  

Ud af dommerkollegiet sammensætter avlsudvalget årets dommerhold til regional- og 

landskåring, dvs. hoppekåring, vallakkåring, medaljekåring, samt hingstekåring.  

Dommerholdet består af 2-3 personer, hvoraf en udpeges som formand og en anden 
som stedfortrædende formand.    
I kataloger og referater m.v. nævnes dommerne i denne rækkefølge.   

      

§7    Kåringsbedømmelse  
Der bruges tal ved kåringsbedømmelse, i alt ni delkarakterer og en helhedskarakter. 

De fire første delkarakterer gives for racetype og -præg, hoved/hals, skulder/manke, 

overlinje/bagpart.   
Den 5. og 6. delkarakter gives for fundament, dvs. for forlemmer og for baglemmer.   
De tre sidste delkarakterer gives for skridt, trav og galop.   

Den 10 karakter gives for helhedsindtryk og er lig med kåringsresultatet.    
  

Delkaraktererne for hoved/hals, skulder/manke, overlinje/bagpart kan – af hensyn til 

forståelsen hos udstillere og publikum splittes op i en karakter for hver af de to 
egenskaber, men det er delkarakteren, der tæller ved oprangering og helhedskarakter.  
  

Bedømmelsen i tal skal være overensstemmende med den supplerende beskrivelse i 

ord.   
  

Oprangering foretages ikke efter sammenlagte delkarakterer.   

Summen kan anvendes vejledende, men ved oprangeringen er det vigtigt, at  



 

  typekarakteren vægtes højest.   

Stk. 2    Kåring og avlsgodkendelse  
Hopper og vallakker kan kåres med 10, 9, 8, 7, 6 eller 5 i helhedskarakter.   

Hingste kan kåres med 10, 9 eller 8 i helhedskarakter.   
Hingste, der møder mhp. på at opnå avlsgodkendelse, kan få denne med de samme 

helhedskarakterer.   
En hingst med 8 i helhed kan også afvises, hvis dommerne skønner, at hingsten ikke 

kan tilføre avlen noget.   

Stk. 3    Registerheste og godkendelse som hest af fjordtype  
Hopper og vallakker med kun kort kendt afstamning på morsiden kan møde til 

kåringsbedømmelse, hvor de kan godkendes som værende heste af fjordtype.   

Stk. 4    Hopper kan godkendes til forregisteret, der har tre trin, F1, F2 og F3. 

Vallakker kan godkendes til vallakregisteret, der kun har et trin.   

Stk. 5    Dagens hest  
På en regional kåringsplads slutter kåringen med en BIS-konkurrence, hvor de 

forskellige holds fløje, der har opnået mindst 8 i helhed, dvs. max. fem fløje, 

konkurrerer om at blive udnævnt til ’Dagens hest’.   

Stk. 6    Årets hoppe, vallak og hingst  

Når fløjen er fundet ved en medaljekåring for hopper og vallakker, modtager denne 

fløj foreningens ’Røde dækken’, som bevis på, at fløjen er ’Årets hoppe’ eller ’Årets 

vallak’.    

Ved hingstekåringen, hvor der kan være fire fløje, slutter kåringen med en 

BISkonkurrence, og vinderen modtager foreningens ’Røde dækken’ som bevis på 

titlen ’Årets hingst’.   
      

§8    Årets plag og Cup Vilhelmsborg  

Konkurrencer med tre discipliner.  
Plage: eksteriørbedømmelse, mønstring og agility.  

Ved eksteriørbedømmelsen gives fire delkarakterer og en helhedskarakter.   
Delkaraktererne gives for: racetype og –præg, krop, fundament, bevægelse.  
Cup-deltagere: gangartsprøve, mønstring og agility.    

Der henvises til regelsæt for begge konkurrencer, de findes på hjemmesiden under 

menupunktet Avl, regelsæt.   

      

§9    Føl- og plageskuer  

Disse skuer er ikke arrangeret af Fjordhesten Danmark, men i det omfang skuerne 
bedømmes af medlemmer af Fjordhesten Danmarks Eksteriørdommerkollegium  

gælder §§ 2, 4 og 12.  
Plagene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter.   
Delkaraktererne gives for: racetype og –præg, krop, fundament, bevægelse.  

      

§10    Dyrskuer  
Disse skuer er ikke arrangeret af Fjordhesten Danmark, men i det omfang skuerne 

bedømmes af medlemmer af Fjordhesten Danmarks Eksteriørdommerkollegium 
gælder §§ 2, 4 og 12.   
Ved dyrskuebedømmelse anvendes point, dvs. 24 point, 23 point, 22 point, 21 point 

osv.   

Stk. 2    Efter anmodning kan Fjordhesten Danmark v/avlsudvalget udpege dommere til 

Landsskuet og Landsdelsskuerne.   

      



§12    Påklædning  

    En dommer, der repræsenterer Fjordhesten Danmark, bærer under bedømmelsen 

ikke logotøj med stutterilogo, lokalforeningslogo eller anden form for firmalogo.  

  

Der er ikke foretaget ændringer i dette regelsæt efter generalforsamlingen den 10.10.2021.   

08.12.2021 

AU/Karl/Charlotte 

 

  Det eneste logo-tøj, der accepteres, er tøj med Fjordhesten Danmark’s logo.   


