
Ændringsforslag 

 
Forslag 1: Tilskud til uddannelse af dommeraspiranter 

I forbindelse med uddannelse af nye dommere, har dommeraspiranter ret til økonomisk dækning af rejse- og 

opholdsudgifter i forbindelse aspirantopgaven ved minimum ét udenlandsk show, såfremt deltagelsen er aftalt med 

bestyrelsen, og er et led i gennemførelse af dommeruddannelsen. 

  

Begrundelse: 

Ved tidligere gennemførte dommeruddannelser har foreningen afholdt dommeraspiranternes udgifter, inkl. transport- og 

opholdsudgifter ved deltagelse i bedømmelser. 2017-aspirantene har påbegyndt deres dommeruddannelser på den 

præmis, at de selv skal afholde alle udgifter forbundet med bedømmelserne. 

  

I foreningens nyhedsbrev udsendt 20. december fremgår det, at der er besluttet en ambition om at den enkelte 

dommeraspirant, så vidt muligt, skal rejse til udlandet og deltage i bedømmelse ved minimum ét show. 

  

Da der ikke tidligere er pålagt dommeraspiranter at rejse til udlandet for egen regning, for at gennemføre 

dommeruddannelsen, og da det er i foreningens interesse at flest muligt af de nuværende aspiranter får afsluttet deres 

dommeruddannelse, bør udgifterne til dommeraspiranters uddannelse i udlandet betales af foreningen. 

  

Forslagsstiller: Laila Larsen, medl.nr. 19-00636 

  

Forslag 2: Vedr. afsnit IV. Regler for deltagelse i kåring 

Følgende skal tilføjes: Alle hopper, hingste og vallakker vises for hånd på trekantsbane i både skridt og trav ved kåring.  

  

Forslagsstiller: Lene, Jakob og Helle (Fjordglimt) 

  

Forslag 3: Vedr. afsnit IV. Regler for deltagelse i kåring 

Nuværende ordlyd: IV.1. Bestyrelsen udpeger dommere til vurdering af avlsdyr (kaldet bedømmelseskommission). 

Bedømmelseskommissionen skal altid bestå af mindst 2 dommere: 1 eller 2 udenlandske dommere eller én udenlandsk 

overdommer og 1-2 danske dommere. Den/de udenlandske dommere skal figurere på Welsh Pony & Cob Society’s eller 

søsterorganisationers dommerliste. De danske dommere skal være optaget på foreningens officielle dommerliste. 

Følgende skal tilføjes sidste sætning: De danske dommere kan ikke udstille ved showklasser samme år, de er dommere 

ved kåring.  

 

Forslagsstiller: Lene, Jakob og Helle (Fjordglimt) 

  

Forslag 4:  

Hvis forslag 3 vedtages, i en eller anden form, stiller bestyrelsen følgende forslag: 

Bestyrelsen pålægges at udarbejde retningslinjer for de udenlandske dommeres deltagelse i danske Welsh shows, 

skuer, kåringer o.l., der sikrer, at vi så vidt det overhovedet er fysisk muligt, lever fuldt ud op til WPCS’s regler for 

bedømmelse og dommeradfærd. 

Det betyder især, men ikke udelukkende, at de britiske kåringsdommere ikke kan deltage i sammenkomst, fest o.l., hvor 

danske (eller andre) udstillere, dommere og officials deltager -  før efter al bedømmelse ved det pågældende 

arrangement er afsluttet. 

Reglerne skal træde i kraft fra første show i 2018 efter generalforsamlingen. 

 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 


