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Denne malen skal være et grunnlag for å lære opp nye gjeterhunddommere og for å vedlikeholde og 

oppdatere kunnskapen til eksisterende gjeterhunddommere. 

I NSG er systemet bygget opp slik. Landet er delt opp i regioner. I hvert fylke er det oppnevnt en 

dommeransvarlig, og i hver region av disse velges en leder. Leder i hver region danner 

dommerutvalget. Det er dommerutvalget som er ansvarlig for organisering av 

opplæring/oppdatering av dommerne i landet og sin region. 

Dommerutvalget må i sørge for at: 

- Det arrangeres minst to samlinger for dommerne hvert år 

- Det til en hver tid gjeldende prøvereglement, er arbeidsdokumentet for dommersamlinger og 

opplæring av dommere. Det må legge vekt på nye og endrete punkter og andre aktuelle 

saker/temaer. 

- Invitere dommeraspiranter, som er foreslått av sine fylker, til disse samlingene 

- Undersøke om det er eksisterende dommere som skal strykes fra dommerlista. Dommere som 

ikke deltar på 3 oppfølgingssamlinger på rad skal strykes av dommerlista. 

- Dommerutvalget sender inn til Gjeterhundrådet/NSG, fortløpende hvem som er strøket av 

dommerlista. 

- Dommerutvalget sender inn til Gjeterhundrådet/NSG, fortløpende hvem de innstiller som nye 

dommere. 

Generelt 

- Dommerutvalget og dommeransvarlige i fylkene bør diskutere nye dommere og dommere som 

bør strykes fra dommerlista. 

- For å bli enige om dommeropplegget i regionen bør dommerutvalget så fort som mulig på det 

nye året, ta kontakt med dommeransvarlige i sin region. Hvis det er hensiktsmessig, bør et 

fysisk møte vurderes. 

- Dommerutvalget er ansvarlige for å organisere kurs. Kurs kan arrangeres på tvers av regioner 

om det er hensiktsmessig. Alle regioner skal få tilbud om samme opplæring. 

- Gjeterhundrådet og dommerutvalget gir signaler om dømmeprinsipper som må vektlegges.  

Krav for å bli dommeraspirant: 

- Vedkommende har godkjent klasse-3 prøve 

- Godkjent NSG - instruktør 

- Villig til å dømme gjeterhundprøver  

- Være foreslått av gjeterhundlag/nemnd. 

Lære opp nye dommere 

- Det ordnes med fadderordning i fylkene. Dommerutvalget har ansvar for at fadderordningen 

følger malen. 



- Dommerutvalget er ansvarlige for at alle aspiranter får tildelt en fadder. 

- Dommeraspiranter har mulighet til å delta på det årlige oppfølgingskurset 

- Etter kurset skal man i løpet av det første året dømme minst 3 prøver i lag med annen 

godkjent dommer, denne blir fadder for aspiranten og skal følge den opp gjennom året.  

- Det bør være variasjon i dømmingen, med både klasse 1 og klasse 3. Avsluttende prøve bør 

være en større prøve som for eksempel fylkesmesterskap eller landsprøve. 

- Etter å ha deltatt på ett kurs, dømt tre prøver i lag med annen dommer og deltatt på ett 

oppfølgingskurs, kan man godkjennes som dommer.  

- Dommerutvalget sender inn de godkjente dommerne inn til Gjeterhundrådet/NSG, 

fortløpende for endelig godkjenning. 

Finansiering 

- Det er fylkesnemndene/-laga som finansierer kurs og opplæring av dommerne i sitt fylke. 

- Kostnader med instruktør i forbindelse med samlinger for dommerne i regionene, finansieres 

av gjeterhundrådet/NSG. 

Dommerutvalget 

- Dommeransvarlig i hvert fylke oppnevner sin representant fra regionen inn til 

dommerutvalget.  

- Oppnevning skjer for 2 år. Oppnevning ordnes i månedsskifte juni/juli samtidig som andre råd 

og utvalg. 

- Gjeterhundrådet har hovedansvaret for å dommeropplæring og godkjenning av dommere. 

Ankemuligheter/Tvister 

- Dommere som blir strøket av dommerlista, kan anke denne avgjørelsen inn for 

Gjeterhundrådet. Rådet plikter i slike tilfeller, å hente inn uttalelser fra de involverte parter 

(dommer, seniordommer og fylkesnemnd/-lag) 

- Andre tvister som det ikke er mulig å enes om lokalt, bringes inn for Gjeterhundrådet.  

 


