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Stjórn HRFÍ getur veitt dómaranema veiðiprófsdómararéttindi þegar hann hefur
lokið skipulögðu náms- og æfingaferli, auk þess að hafa staðist bóklegt og verklegt
próf. Ákvörðun stjórnar HRFÍ um réttindin ákvarðast meðal annars af greinargerð
frá dómararáði, þar sem fram koma upplýsingar um námsferil dómaranemans,
árangur hans á prófum og mat dómararáðs á því hvort viðkomandi telst tilbúinn til
að taka að sér dómarastörf í nafni HRFÍ.
Skýlaus krafa er gerð til veiðiprófsdómara HRFÍ að þeir búi yfir staðgóðri þekkingu
á einkennum og vinnueiginleikum þeirra hundakynja sem þeir hafa réttindi til að
dæma ásamt því að kunna góð skil á reglum sem gilda um veiðipróf og reglum
HRFÍ.
Veiðiprófsdómari skal vera virkur félagsmaður í HRFÍ. Hann þarf að geta tjáð sig í
mæltu og rituðu máli á a.m.k. einu tungumáli utan íslensku.
Mikil ábyrgð fylgir dómararéttindum og að sama skapi víðtækar skyldur.
Veiðiprófsdómari gegnir mikilvægum trúnaðarstörfum fyrir félagið. Fulltrúi HRFÍ í
veiðiprófum skal vera dómaramenntaður.
Ein af skyldum veiðiprófsdómara er að taka þátt í samráðsfundum dómara og ber
honum að fylgjast vel með breytingum á reglum og áherslum í veiðiprófum.
Hlutleysi og óhlutdrægni dómara skal ætíð hafin yfir allan vafa.

I. Skyldur gagnvart prófhaldara og þátttakendum
Dómari er gestur prófhaldara og boði um að dæma veiðipróf fylgja skyldur gagnvart
gestgjafa og þátttakendum. Ein þeirra er sú að svara boði um dómarastörf eins fljótt
og auðið er og svara greiðlega öllum beiðnum prófstjóra um upplýsingar.
Hafi dómari þegið boð um að dæma á veiðiprófi skal hann ekki afboða sig nema
veigamiklar ástæður liggi að baki og skal hann þá tilkynna prófhaldara um forföll eins
fljótt og auðið er.
Dómari skal gæta þess að mæta stundvíslega og vel fyrir kallaður til prófs.
Þátttakendur sem ferðast oft langan veg, auk þess að greiða prófgjöld, eiga rétt á að
dómari mæti úthvíldur til starfa.

II. Einbeiting og athygli
Dómara ber að halda fullri einbeitingu meðan hundar eru í prófi og fylgjast grannt
með hundunum allan próftímann. Meðan hundar eru í prófi skulu dómarar ekki eiga
einkasamtöl sín í milli um annað en það sem beinlínis varðar hundana sem eru í prófi
hverju sinni, né skal dómari eiga einkasamtal við þátttakanda.
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Dómari þarf að koma sér þannig fyrir á prófsvæði að hann hafi fulla yfirsýn og geti
fylgst vel með hundum í prófi.
Hópi (öðrum þátttakendum og áhorfendum) ber að stýra á ákveðinn en
vingjarnlegan hátt. Aldrei má leika vafi á hver sé við stjórnvölinn.
Gæta þarf þess að hæfileg fjarlægð sé milli þeirra sem eru í prófi hverju sinni og
annarra þátttakenda og/eða áhorfenda. Ennfremur ber að tryggja að áhorfendur
trufli ekki framgang prófs með nokkrum hætti.
Dómari á að hafa veiðiprófsreglur meðferðis eða prófhaldari að tryggja að hann hafi
greiðan aðgang að þeim.

III. Virðing, hlutleysi og réttsýni
Dómari skal sýna prúðmennsku og koma fram af kurteisi og virðingu. Dómara er
bannað að mismuna þátttakendum og skal hann gæta fullkomins hlutleysis í störfum
sínum. Persónulegur áhugi hans á einu hundakyni umfram annað má aldrei
endurspeglast í störfum hans. Að sama skapi má árangur hunds í fyrri prófum ekki
hafa áhrif á dóma eða umsagnir, heldur skal eingöngu metin frammistaða hunds í því
prófi sem verið er að dæma þann daginn.
Þegar við á (þ.e. í prófum hunda úr tegundahópi 7) skal dómari vera réttlátur þegar
sleppitími er ákvarðaður. Dómari skráir niður og tilgreinir það sem hann sér, forðast
að túlka hegðun hunds eða réttlæta hana. Samræmi skal vera milli munnlegrar og
skriflegrar umsagnar. Dómari er sanngjarn, sjálfum sér samkvæmur og lýsir af
heiðarleika vinnu og framgöngu hunds sem hann dæmir. Dómari skal eftir fremsta
megni leitast við að hafa umsögn sína uppbyggilega og þótt vinna hunds sé gagnrýnd
má umsögn aldrei vera meiðandi eða niðrandi.

IV. Framkoma á prófsvæði
Dómari skal ekki gagnrýna störf annars dómara við þriðja aðila, heldur skal hann, ef
hann sér ástæðu til, ræða við viðkomandi dómara undir fjögur augu, að prófi loknu.
Ef þátttakandi í veiðiprófi sýnir af sér ósæmilega hegðun eða vanvirðir dómara,
starfsfólk prófs eða aðra þátttakendur, eru dómarar, fulltrúar HRFÍ og prófstjórar
hvattir til að skrá atvikið og, ef ástæða þykir til, að fylgja því eftir þannig að siðanefnd
HRFÍ geti fjallað um málið og úrskurðað.
Ef dómaramenntaður félagsmaður HRFÍ vanvirðir annan dómara á prófsvæði, skal
fulltrúi HRFÍ áminna viðkomandi um siðareglur veiðiprófsdómara og gefa dómararáði
skýrslu um atvikið.
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V. Samfélagsmiðlar
Dómari má ekki greina frá skoðun sinni á samfélagsmiðlum á einstökum hundum
og/eða þeim sem leiða hunda í prófi sem hann hefur dæmt. Hann skal heldur ekki
greina opinberlega frá skoðun sinni á því hvort hann telji eitt hundakyn búa yfir betri
eða meiri vinnueiginleikum en önnur hundakyn.
Á samfélagsmiðlum, sem og í allri orðræðu, skal veiðiprófsdómari HRFÍ ætíð gæta
varfærni í orðavali og koma fram af virðingu og kureisi.
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