Petdommerutdannelse i Norsk Marsvinklubb
Krav og kvalifikasjoner for opptak:
- Søkeren må ha holdt marsvin i minimum 1 år
- Søkeren må være godkjent oppdretter/petoppdretter i en nordisk marsvinklubb før
utdannelsen begynner.
- Søkeren må ha deltatt på minst 5 utstillinger i petklasse
- Vist minst ett dyr til tittelen Norsk Petchampion

Oppsett for utdannelsen
Dommerkomitéen eller styret i dennes sted utnevner en veileder for hver enkelt
petdommeraspirant. Denne vil være aspirantens støttespiller gjennom utdannelsen og løpende
vurdere utviklingen. Det er aspiranten og veilederen som sammen avgjør om aspiranten er
klar for å gå videre til neste steg i utdannelsen.
Aspiranten får gjerne selv ytre ønske om spesifikke personer denne vil føle seg komfortabel
med å ha som veileder. Samspillet mellom disse kan være avgjørende for en god utvikling
gjennom utdannelsen.
Dommersekretær for petdommer
Aspiranten skal sitte sekretær for petdommer minimum to ganger etter påbegynt utdannelse.
Som sekretær skal aspiranten være dommerens hjelper og notere dennes observasjoner
underveis.
Skrivers oppgaver består i:
- Ta løpende notater av dommerens kommentarer
- sette på cert
-Notere samtlige resultater for dommeren
- Holde styr på dommerkortene og overlevere disse til sekretariatet
Denne delen av utdannelsen er ment å gi aspiranten en innføring i hva dommerne ser etter, og
hvordan denne systematisk jobber seg gjennom punktene.
Bisitte under bedømning
Aspiranten skal bisitte for petdommer minimum to ganger. Det vil være naturlig at en av disse
bisittelsene foregår når veileder selv dømmer.
Ved en bisittelse, skal aspiranten gis tilgang til hvert enkelt dyr som bedømmes for selv å
gjøre seg opp en formening om dyret. Aspiranten skal holde sine observasjoner for seg selv
under bedømmelsen, men skal gis tilgang til å stille spørsmål til dommeren mellom klassene.
Aspiranten skal på ingen måte påvirke bedømmelsen. Etter finalen, får gjerne aspiranten gis
mulighet til å diskutere resultatene med dommeren, for på denne måten å danne seg en dypere
forståelse av bedømmelsesteknikk.

Denne delen av utdannelsen er egnet for å gi aspiranten mulighet til selv å gjøre vurderinger
av dyrene, og skape trygghet på egne vurderinger og avgjørelser.
Prøvebedømmelse
En prøvebedømming pågår under en ordinær utstilling.
Aspiranten skal dømme minimum 20 dyr på egenhånd. Disse dyrene deltar også på den/de
ordinære utstillingen(e) samme dag.
Aspiranten dømmer hvert enkelt dyr på samme måte som under en ordinær utstilling, og
aspiranten setter opp sin egen liste med BIS-plasseringer.
Ved avsluttet bedømming, trekker aspiranten og veilederen seg tilbake og går igjennom hvilke
funn og vurderinger som er gjort.
Aspirantens vurdering av hvert enkelt dyr og rangeringen av disse er en intern sak mellom
aspirant og veileder. Det deles ikke ut Cert eller premier, og plasseringene gir ikke poeng
Eierne gjør klubben en tjeneste ved å stille dyrene til disposisjon for prøvebedømming og skal
ikke betale for denne.
Det optimale vil være at veileder selv er en av de ordinære dommere denne dagen. Dersom
dette ikke lar seg gjøre, må veileder være stille bisitter under aspirantens bedømming for selv
å kunne observere dennes funn.
Dersom veileder og aspirant sammen føler at aspiranten er moden for oppbedømming, gir
veileder beskjed til styret som i sin tur avtaler denne ved neste mulighet.
Oppbedømming
Dette er å anse som aspirantens eksamen.
Oppbedømming utføres under en ordinær utstilling. Aspiranten dømmer 15 dyr på egenhånd
uten noen hjelpemidler, under beskuelse av en sensor oppnevnt på forhånd av
dommerkomitéen/styret. Dyrene skal enkeltbedømmes og rangeres innad i klassen, men ikke
BIS-plasseres.
Dyr som aspiranten anser som certverdig merkes med CK på bedømmelseskortet.
Så raskt som mulig etter endt bedømmelse, vil den oppnevnte sensoren sette seg og sensurere
aspirantens bedømmelse. Dette foregår ved at dennes bedømmelse sammenlignes med
bedømmelsene fra de ordinære dommere samme dag.
To kriterier skal vurderes:
- Samsvar mellom funn gjort av aspiranten og dommerne.
- Samsvar mellom kommentarene gitt av aspiranten og poengtrekk.
Sensor skal være en annen person enn aspirantens veileder.
Sensor kan, i tvilstilfeller, ta aspiranten til side og stille kontrollspørsmål rundt bedømmelsen.
Sensor opplyser aspiranten og veileder om sin avgjørelse samme dag og gir skriftlig beskjed
til styret om denne.

Skulle oppbedømmingen ikke bli godkjent, vil aspiranten få ny mulighet ved neste anledning.
Er det mer enn 1 aspirant som skal foreta oppbedømming samme dag, vil samme person
sensurere samtlige oppbedømmelser.

