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SIDE 3

§ 1 Formål.
A.
Klubbens navn er ”Ddb’s Landsdommerklub”. Dens formål er, at uddanne danske
brevduedommere.
B.

For denne uddannelse skal den af Ddb hovedbestyrelse og landsdommerklubben i
1986 vedtagne pointskala være grundlag.

C.

Ved belæring om den gældende skala’s praktiske anvendelse skal
landsdommerklubben være vejleder for de lokale dommerklubbers studiearbejde
ved bl.a. at stille foredragsholdere til rådighed til belæring af praktisk bedømmelse
efter de af de Sportslige udvalg - jf. nærværende § stj, B fastsatte retningslinier,
samt ved periodevis at lade afholde stævner for exam. Landsdommere.
Aspiranter, der måtte ønske at opnå landsdommercertifikat, og som opfylder
indstillingskravet - jf. § 7 - indbydes til at deltage i stævnerne.

D.

Landsdommerklubben udsteder landsdommercertifikat til sådanne, som har bestået
en prøve efter nærmere herom fastsatte regler - jf. § 7.

§ 2 Klubbens opbygning
Medlemmer af klubben er :
A.
B.

Medlemmer af Ddb’s hovedbestyrelse.
Landsdommere med gyldigt certifikat.

§ 3 Ledelse
Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer :
A.
2 repræsentanter udpeget af Ddb’s hovedbestyrelse (ikke nødvendigvis siddende
hovedbestyrelsesmedlemmer), valget gælder for 2 år.
B.

3 repræsentanter valgt af og blandt landsdommere for 2 år ad gangen. Disse 3
respræsentanter udgør tillige det sportslige udvalg jf. - § 6 A.

C.

Ddb’s hovedbestyrelse udpeger klubbens formand og kasserer af sine
repræsentanter.

D.

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og sekretær. Valget gælder for 2 år.

§4
A.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer bindende
beslutninger af vigtig karakter samt fastsætter kontingent, dommerhonorer m.m.
Bestyrelsen tilrettelægger klubbens arbejde, herunder også arrangement af kurser,
certifikatprøver m.m.

B.

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, fortrinsvis i forbindelse med det årlige
landsdommerstævne eller anden mødevirksomhed indenfor brevduesporten, men kan
i øvrigt indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

C.

Generalforsamlingen ledes af klubbens formand, der afgiver beretning om arbejdet
siden sidst afholdte generalforsamling.

C.

Medlemmer af dommerklubberne, som er anerkendt af landsdommerklubben og Ddb,
har - uagtet de ikke har landsdommercertifikat - ret til at deltage i klubbens årlige
generalforsamling, dog uden stemmeret. Ophold og deltagelse er for egen regning.

§5
Bestyrelsen varetager de løbende beslutninger, ligesom den træffer afgørelser i sager, der
måtte fremkomme i tiden mellem generalforsamlingerne, dog skal sager af særlig karakter
forelægges for generalforsamlingen.
§ 6 Sportsligt udvalg og landsdommere.
A.
Det sportslige udvalg, bestående af de af landsdommere valgte
bestyrelsesmedlemmer udpeger selv af sin midte sin formand.
B.

Det sportslige udvalg varetager de bedømmelsesmæssige opgaver indenfor klubben
således, at landsdommere er i nøje overensstemmelse med hinnanden mht.
bedømmelsen af brevduer efter den til enhver tid gældende skala.

C.

Til drøftelse af og træning i bedømmelsesproblemerne indhaldes landsdommere
mindst en gang om året til et landsdommerstævne. Bestyrelsen tilrettelægger og
leder bedømmelsesarbejdet og tilrettelægger dette på stævnet.

D.

Meddeleser om instruktion i bedømmelse m.v. truffet af det sportslige udvalg og som
ønskes udsendt til samtlige landsdommere og bestående dommerklubber kanaliseres
igennem bestyrelsen.

E.

Klubbens sekretær er tillige også sekretær for det sportslige udvalg.

F.

Det sportslige udvalg og landsdommere er pligtig til ved belæring om den gældende
skala’s praktiske anvendelse af bidrage til, at kendskabet hertil udbredes ved at
stille sig til rådighed ved forenings- eller sektionsmedlemsmøder. Ligeledes er man
pligtig til i videst muligt omfang af være behjælpelig med instruktion for medlemmer i
de lokale dommerklubber, der måtte ønske at indstillig sig til prøve til erhvervelse af
landsdommercertifikat jf. § 1 stk. C.

§ 7 Landsdommercertifikat.
Ethvert medlem af en godkendt dommerklub kan anmode landsdommerklubbens bestyrelse
om, at blive indstillet til landsdommercertifikat. Forudsat at vedkommende opfylder følgende
betingelser.

At vedkommende m/k er aktiv brevduemand og vist sine evner der gør at pgl. Kan
dømme duer. - Vedkommende skal indstilles af sin dommerklub.

At vedkommende over en 4 års periode har dømt mindst 10 anerkendte udstillinger,
heraf mindst 2 pr. år og i perioden mindst 100 duer.
Ved anerkendte udstillinger foreståes:

Internationale udstillinger

Lands- Gruppe– og sektionsudstillinger

Offentlige tilgængelige udstillinger med mindst 100 duer.

Det årlige stævne for landsdommere, arr. af landsdommerklubben.

§ 7 A. 1 For opnåelse af certifikat skal vedkommende deltage på sidste afholdte
landsdommerstævne, og her deltage i prøvebedømmelse sammen med de øvrige
stævnedeltagere. Det sportslige udvalg gennemgår her aspiranternes bedømmelse, og
hvis vedkommende findes egnet vil sidste del af prøven være, at bedømme en separat
klasse på en sektionsudstilling, der censoreres af 2 udpeget af det sportslige udvalg.
§ 7 A 2. Udstedelse af dommerbøger i dommmerklubberne skal ske ved en prøve.
Aspiranter skal dømme 12 duer (6a og 6u)
Prøven skal godkendes af min. en landsdommer.
§ 7 A 3 - Det sportslige udvalg forebeholder sig ret til at fratage dommere deres
dommerbøger, såfremt en dommer ikke lever op til landsdommerklubbens standard.
§ 7 B 1. Certifikat der er anbragt i dommerbogen, udstedes og underskrives efter
bestået prøve af formanden for det sportslige udvalg. Gyldighed 5 år.
§ 7 B 2. Fornyelse af certifikat for en lignende periode kan derefter ske med eller uden
prøve efter bestyrelsens skøn, idet der skal tages hensyn til den pågældendes
bedømmelser i det omhandlende tidsrum, og hvor stort omfang vedkommende har
deltaget i landsdommerklubbens afholdte stævner.
§ 7 B 2. I dommerbogen gives der påtegning af lederen af de forskellige lokale
foreninger - sektioner - eller landsudstillinger, hvor vedkommende har været dommer,
idet der bl.a. skal oplyses i hvilke klasser, der er bedømt, samt antal.
§ 7 C. Et certifikat kan til enhver tid inddrages, når landsdommerklubbens bestyrelse
skønner det fornødent, eller indehaveren ikke har deltaget på landsdommerstævnet 2
på hinanden følgende år.
§8
Ddb’s hovedbestyrelse forpligter sig til på landsudstillingen - udover evt. udenlandske
gæstedommere - kun at anvende sådanne dommere, der har certifikat udstedt af
landsdommerklubben.
§ 9 Forpligtigelser overfor Ddb
Landsdommerklubben er forpligtet til hvert år at indsende kopi af sit regnskab til Ddb’s
hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen har påtaleret overfor regnskabet.
§ 10
Ændringer i nærværende lov kan kun foretages, når forslag herom er vedtaget af såvel
Ddb’s hovedbestyrelse og landsdommerklubbens generalforsamling.
§ 11
Klubben kan opløses efter forlangende af landsdommerklubbens repræsentantskab eller
Ddb’s hovedbestyrelse, når enighed om mål og midler ikke længere skønnes at være
tilstede. Evt. Aktiver tilfalder i så fald Ddb
Navnet ”Ddb’s Landsdommerklub” er forbeholdt DDB

