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Myndeklubben 
En specialklub under Dansk Kennel klub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lure Coursing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 
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1. Indledning 
 

Dette dokument fastlægger de krav som skal opfyldes for at blive 
autoriseret som Lure Coursing dommer inden for Myndeklubben & 
Dansk Kennel Klub 

 
Kravene er udarbejdet af Myndeklubben og er godkendt af 
Myndeklubbens Lure Coursing udvalg. 

 

2. Overdommer 
 

Myndeklubbens overdommere beslutter hvem der optages på dommer 
uddannelsen og eventuel autoriatision. Overdommerne skal være enige 
om beslutningerne. 
Overdommere udnævnes af Myndeklubben bestyrelse på forslag fra de 
autoriserede dommer og Lure Coursing udvalget 

  

3. Ansøgning 
 

Ansøgning om dommer uddannelse sendes til Myndeklubbens bestyrelse, 
ansøgningen skal være vedhæftet en anbefaling fra Lure Coursing 
udvalget.  

 

4. Krav for optagelse til dommeruddandelsen 
4.1 Almene krav 

For at blive optaget på dommer uddannelsen skal følgende krav være 
opfyldt: 
- Medlemskab af Myndeklubben (Personer der optages skal have vist at 

de accepterer og følger klubbens regler) 
- Personer der har fået disciplinære straffer fra myndeklubben, eller 

Dansk kennel klub kan ikke optages 
- Personen der optages skal have en stor personlig integritet og have et 

godt omdømme. 
- Personen der optages bør have erfaring fra hundesporten og gerne 

deltaget i bestyrelsesarbejde i en hunde klub. 
 
4.2 Erfaring indenfor Lure Coursing 

For at komme i betragtning til dommeruddannelsen er det nødvendigt at 
opfylde følgende: 
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4.2.1 Lure Coursing interesse 
Personen der optages skal have en flerårig interesse for Lure Coursing 
sporten gennem deltagelse i komkurrencer og træning. Personen skal have 
vist en positiv fremtoning gennem støtte og hjælp til klubbens 
funktionærer. 

 
4.2.2.Harefører 

Man skal have prøvet at være harefører (grundlæggende erfaring) 
 
4.2.3 Lure Coursing leder 

Man skal have erfaring som stævneleder inden for Lure Coursing eller 
tilsvarende 

4.2.4 Sekretær 
Man skal have erfaring som sekretær og have gennemgået 
myndeklubbens sekretær uddannelse eller tilsvarende. 

 

5. Dommer uddannelse 
Nedenstående beskrivelse er ikke tænkt som fuldt dækkende, nærmere for 
at give en opfattelse af dommeruddannelsen. For en fuldstændig 
beskrivelse henvises til den i hver tid gældende uddannelses plan. 

 
5.1 Teori 

ca. 6 timers effektiv teori hvor følgende berøres. 
Kursus oplæg, praktiske øvelser, historie og udvikling inden for Lure 
Coursing. Lure Coursing aktiviteter i Danmark, og udenlandske.  Aktive 
klubber. Administrative regler, ordensregler, bortvisninger, hundens 
kondition. Funktionærer og deres funktioner 
Lure Coursing konkurrence, oplæg og gennemførelse 
Point blanketter, hvordan de udfyldes 
Bedømmelses grunde 
Regelmæssig bedømmelse (ensartethed / stabil) 
Point afgivelse i teori og virkelighed 
Endurance(udholdenhed) Vær opmærksom på 
Agility(adræthed) Vær opmærksom på 
Enthusiasm(entusiasme) Vær opmærksom på 
Intelligensen(intelligens) Vær opmærksom på 
Speed(hastighed) Vær opmærksom på 

 
Teori gennemgang bør ske som gruppearbejde 
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5.2 Første praktiske øvelser 
Øvelsen bør gennemføres et sted hvor der er mulighed for en kort 
teorigennemgang før bedømmelsen, dels for at kunne lave en opfølgening 
efter bedømmelsen (meget gerne med video indspilninger af løbene) 
Øvelsen indledes med en kort gennemgang af bedømmelses teknik.  Max 
antal dommeraspiranter pr lærer er 4 stk. Der løbes kun med 1 hund pr 
løb, efter hvert løb skriver aspiranten sin egen individuelle bedømmelse, 
som siden diskuteres i gruppen. 
Øvelsen afsluttes med en gennemgang mellem aspirant og lærer, (meget 
gerne video) 

 
5.3 Forsatte praktiske øvelser 

Øvelserne foregår på samme måde som 5.2, dog kan racesammensætning  
og antal hunde pr løb ændres. Der kræves et antal heldags øvelser for at 
uddanne dommere med en reglmæssig/stabil  bedømmelse. En vigtig del 
af uddannelsen er at bedømme forskellige mynderacer. Blandede løb bør 
ikke forekomme. 

 

6. Aspirant tjeneste 
Aspiranten som har gennemført et tilstrækkeligt antal øvelser pr race 
(Lærerens afgørelse) kan gå sammen med en dommer til en Lure 
Coursing konkurrence (mindst 20 løb /forskellige racer) Bedømmelsen 
sker helt på egen hånd, og bør ikke afvige mere end +/- 10 point for 
godkendt aspiranttjeneste. 
 

7. Godkendelse/autorisation 
Efter gennemført teori, praktiske øvelser, og godkendt aspirant tjeneste er 
aspiranten klar til autorisation. Autorisationen gennemføres ved officielle 
konkurrencer. Pointbedømmelsen må ikke afvige mere en +/- 5 point fra 
dommerens. En overdommer kan godkende aspiranten ved større point 
afvigelse.  Autorisationen sker når aspiranten har dømt mindst 4 løb af 
følgende racer, Saluki, whippet, afghan, Borzoi med godkendt resultat 
jævnfør ovenstående. 

 
Da muligheden for træning og uddannelse er begrænset, kan det blive 
aktuelt at autorisere dommere med forbehold. Feks. om personen ikke har 
tilstrækkelig erfaring inden for visse racer, eller erfaring som Harefører, 
sekretær. Overdommeren afgører det fra sag til sag. 

 
Dommer/overdommer godkender endegyldigt, og udsteder et bevis herpå. 
Myndeklubben instiller herefter personen som LC Dommer i DKK. 

 

8. Fratagelse af autorisation 
Overdommer/myndeklubben kan indstille til DKK, at den pågældende 
fratages sin autorisation. såfremt han/hun viser grov forsømmelse i 
forhold til disse. Eller som har været inaktive på en periode i mindst 2 år 
(ikke dømt konkurrence eller træning) 


