
DANSK POLITIHUNDEFORENING 
 
Indstilling til dommeroprykning for : 
Navn	  :	   	  

Gade	  :	   	   	   	   	   Postnr.:	   	   By	  :	  

Tlf./Mobil	  :	   	   	  	  	  	  /	   	   	   Lokalafd.	  :	   	   	   Sekt.	  :	  

 
Side 1 af 1  DPU, Marts 2016 

 

 
For at opnå godkendelse som dommer i alle klasser i øvelserne 7, 8, 9 og 10 skal pågældende på 
tilfredsstillende måde havde dømt i øvelserne i Patruljeklassen til opryknings-, 
udtagelseskonkurrence og/eller Danmarksmesterskab, deltaget i et instruktionsmøde med 
gennemgang af Kriminal- og Vinderklassens øvelser 7, 8, 9 og 10, afsluttende med bedømmelse af 
praktisk kombineret øvelse, bestående af øvelse 9 og mindst en af øvelserne 7, 8 eller 10.  
Derudover skal man efter konkret vurdering fra Lokalafdelingen og Områdelederen – findes 
egnet til dommeroprykningen. 
Dispensation gives kun i særlige tilfælde, hvilket sker ved at ansøgningen vedlægges redegørelse 
om de særlige omstændigheder der begrunder dispensationsansøgningen. 
 
Det bekræftes at dommeren har dømt tilfredsstillende i følgende officielle konkurrencer : 
 
Dato :    Øvelse 7 (P) Sted :  
 
Dato :    Øvelse 8 (P) Sted :  
 
Dato :    Øvelse 9 (P) Sted :  
 
Dato :    Øvelse 10 (P) Sted :  
 
Lokalafdelingsformandens påtegning om minimumskrav og egnethed er opfyldt : 
 
Dato :    Navn :      Tlf.: 
 
Områdelederens påtegning om minimumskrav og egnethed er opfyldt :  
 
Dato :    Navn :      Tlf.: 
 
Dommerinstruktøren bekræfter at der er udvist egnethed og forståelse under uddannelsen i såvel 
teori og praksis samt under instruktions- og vejledningsfasen overfor hundefører og figurant:  
 
Dato :    Navn :      Tlf.: 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dommer- og Programudvalget bekræfter at pågældende har bestået dommeroprykningsprøven: 
 
Dato :    Navn :      Tlf.: 
 
Noteret i medlemskartoteket :  
 
Dato :    Navn :      Tlf.: 
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