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AFHOLDELSE OG BEDØMMELSES AF HUS 

DOMMER  

Dommeren er ansvarlig for bedømmelse af alle dyr, udpegning af Championater, Reserve 

Championater, Grand Champions og Supreme Champion.  

Efter hver udpegning giver dommeren så vidt muligt en begrundelse, som oversættes eller nedskrives 

af ringassistenten. 

Under bedømmelsen bemærker dommeren hvilke udstillere der skal tildeles Årets Fighter, Årets 

Mønstrer og ærespræmier. Dommer og ringassistent går efter bedømmelsen rundt og noterer hvilke 

udstillere der tildeles disse, som alt sammen uddeles under præmieoverrækkelse.  

 

RINGASSISTENT  

I samarbejde med HU formanden byder ringassistenten velkommen til HUS. Løbende under showet 

sørger assistenten for at præsentere dyr, udstillere og at inddrager publikum ved at fortælle om HUS og 

hvordan bedømmelserne foregår.  

Ringassistenten assisterer dommeren under hele bedømmelsen og sørger for at dommeren har de 

nødvendige oplysninger om dyr og udstillere, som forefindes i kataloget.  

Ringassistenten oversætter så vidt muligt dommerens begrundelser og noterer resultater i kataloget.  

 

BEDØMMELSES RUTINER 

Bedømmelsen foregår som udgangspunkt af en udenlandsk dommer, som lever af sin kvægproduktion 

eller har en særlig viden og derfor kan yde en yderst professionel bedømmelse med økonomi og 

produktion for øje. 

Bedømmelsen af både han og hundyr forløber ens. Bedømmelsen starter med den yngste gruppe 

handyr. Handyr færdiggøres helt, inden hundyr trækkes i ringen. Dommeren bestemmer hvordan 

dyrene skal gå rundt i ringen, og hvordan de skal stilles op. 

Alders championater findes før næste hold kommer i ringen. Når alle tre championater er fundet, stiller 

Championater og Reserve Championater op på to/tre rækker, og Grand Champion findes. Når Grand 

Champion er fundet trækker reserven frem.   
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Efter endt hundyrbedømmelse trækker Grand Champion Handyr ind i ringen og Supreme Champion 

findes blandt de to Grand Champion dyr. 

 

 

ÆRESPRÆMIETILDELING  

Dommeren er ansvarlig for at udpege alle ærespræmier, som ligger i omfanget af seks stk. Begge 

Grand Champions tildeles som minimum en ærespræmie, men derudover er det op til dommeren 

hvilket begrundelses grundlag der ligger for udvælgelsen af netop disse dyr eller udstillere. 

Ærespræmier kan tildeles både dyr såvel som udstillere. 

 

ØVRIGE PRÆMIER  

Dommeren udpeger ligeledes Årets Fighter og Årets Mønstrer under bedømmelserne, som 

ringassistenten nedskriver. Dommeren bestemmer enerådigt hvem denne tildeles, og på hvilket 

grundlag. 

Alle tyre op til 24 måneder er automatisk tilmeldt vægt/framescore konkurrencen, hvor den tyr tættest 

på vægtoptimum ud fra størrelse udpeges, ud fra den internationale vægt/framescore skala. Såfremt to 

eller flere tyre er samme niveau fra optimum, men hhv. i positiv og negativ retning, vil den tungeste tyr 

favoriseres. Dommerne har ikke noget med denne uddeling at gøre. 

 

PRÆMIEOVERRÆKKELSE  

Såfremt det er muligt, deltager dommeren i præmieoverrækkelsen og begrunder sit valg af uddeling af 

ærespræmier, Årets Fighter og Årets Mønstrer. Såfremt det ikke er muligt, nedskriver ringassistenten 

begrundelsen som nævnes under præmieoverrækkelsen.  


