
Referat dommersamling NSG 2019 
Tid: 26/1-2019 kl 10.00 – 27/1-2019 15.00 

Sted: Quality hotell Gardermoen 

Møteledelse:  Dommerutvalget NSG v / ole Martin Nymoen 

Referent: Audun Seilen 
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1. Velkommen, registrering av fremmøtte v/ Ole Martin 

Ole Martin ønskte velkommen til årets dommersamling, gikk gjennom program og praktisk info. 

Ønsket ekstra velkommen til Sander og Jo Agner som skulle holda foredrag, samt tre nye 

dommeraspiranter. 

2. Skriftlige oppgaver v/ Ole Martin 

Ole Martin hadde laga til oppgaveark med 18 oppgaver. Dette var oppgaver fra reglement som 

dommarene skal kjenne til og problemstillinger en som dommer vil møte på under dømming og 

må ta stilling til på kort tid.  

Tiden var satt knapp nettopp for å tvinge frem raske vurderinger og beslutninger som på en 

prøve. 

Gjennomgang av svara viste litt sprik, men alt i alt en god øvelse. 

 

3. Gjennomgang regler v/ Ole Martin 

Alle fikk utlevert opptrykt «Regler for gjeterhundprøver».  Den enkelte ble oppfordret til å gå 

gjennom reglene på egenhand og komme med innspill om evt forslag til endring. 

 

4. Hvordan bør vi utføre dommeroppgaven vår. V / Ole Martin 

Ole Martin gikk punkt for punkt gjennom «god oppførsel» av en dommer som har sagt ja til å 

dømme en prøve. Følgende punkt ble gått gjennom 

o Kom i tide, evt gi beskjed viss forsinkelser. 

o Vurdèr bana. 



o Vurdèr sau for å kvalitetssikre lik sau gjennom hele prøven, evt avklar med arrangør at 

sauen får tilgang på vann og mat når det trenges. (Evt beiting der det er mulig). 

o Gå bana i forkant, vurdèr dømming av momenta,  utsett, linjer, ytterkant på bane etc. 

o Vurdèr tid (går ein inndriving, kryss, og legger til 2 min pr resterende moment, vil det gi 

en pekepinn på nødvendig tid)  

o Sjekk at startlister stemmer med startrekkefølge, at sekretær kjenner til hvordan 

dømmeskjema fylles ut. (F.eks. at det kun er minuspoenga som registreres) 

o At utsetter er innforstått med hvordan utsett av sau skal foregå. Gjennom hele prøven, 

og at minst fem dyr står att om det trenges bytte flokk. 

o Informer gjerne om praktiske ting i forkant av at prøva starter. Spesielt viktig å bruke litt 

tid på å forklare og inspirere  førstegangsdeltakere  kl 1.  

o Sjå til at det er nok avstand til publikum slik at du som dommer ikke vert forstyrra under 

prøven. 

o Bestreb som dommer å kjøre samme linje gjennom hele løpet. Når løpet går SKAL fokus 

være på bana.  

o Gi tydelig tegn når løp må brytes.  Skal fremkomme tydelig på dommerskjema om 

deltaker har gått av bana selv eller blitt brutt av dommer.  

o Kommenter aldri løpet til  deltaker som går av bana. Unngå å diskutere ting fra tidligere 

på dagen. 

o Vær ærlig når prøva skal kommenteres etterpå. (God prøve, jevn sau etc. kunne spart litt 

tid på mer effektiv avtaking av sau etc. etc.)  

o Er det ting som ikke ble optimalt, der du som dommer har vært med å bestemme, er du 

ærlig og tar selvkritikk på det.  

o Er du som dommer som har hovedansvar for at alle deltakere får starte og under mest 

mulig like forhold.  

God diskusjon og engasjert forsamling gjennom hele punktet! Mange gode innspill fra salen. 

 

5. Sander og Jo Agnar, tema utgang, løsing og inndriving 

Sander og Jo Agnar gikk gjennom temaet steg for steg. Oppfordret til å legge en god plan for 

dømminga og bruke skala. Ikke vær redd for å gi fullt hus for det optimale og heller ikke være 

redd for å trekke der det er riktig.  

 



 

Utgang: 

o Starter når fører er på tur til start pålen.  

o Førers oppførsel og behandling av hund før utsending.  

o Hard handtering av hund skal/bør trekkes for. 

o Bør ikke gi beskjed om at en starter klokka. ( Opplys om dette på dommergjennomgang) 

o Følg med på utsettet 

o Kommando på utgang som ikke virker, skal koste mer enn en som virker. 

o Avstand til sau når utgang slutter. Er hunden vid nok bak sauen? Ble sauen forstyrret av 

hund på utgang? (Holdes sauen hardt, vises gjerne ikke dette) 

o Stopper hund på trykkpunktet. 

o Dommer bør se det samme som fører. 

o Om sauen drifter for langt til at en har mulighet å nå port en, skal det gis omløp. 

 

Løsing: 

o Løser hund rolig og bestemt? 

o Skrå løsing?  

o Hard løsing? 

o Optimalt når sau løser i retning inndrivingslinja. 

o Når slutter løsinga? La løsing gå over litt tid / lengd, før en går over på inndriving. 

 

Inndriving: 

o Jevn fart. 

o Bestrebe å holde linja, men vektes mot god flyt og fremdrift. 

o Tenk linje, men tenk òg praktisk innenfor «korridor» 

o Hard inndriving skal straffes, evt brytes.  

o Sau mot retning er feil 

 

Ble vist en rekke filmer fra løp av forskjellig kvalitet, der den enkelte dømte. Gikk så i fellesskap 

gjennom og diskuterte den enkelte sin vurdering av poengtrekk etc.  Ble avdekket en del 

varierende bruk av poengskala. Viser nok at en slik samling er viktig med tanke på å kalibrere seg 

litt.  

 

6. Hvordan har de nye reglene kl 1 virket, og dømmer vi kl 1 likt? 

Ja, tilbakemelding tyder på at endring av kl 1 har svart til hensikten.  

Klasse 1 skal dømmes skvært og det skal være fokus på god dyrehandtering. 

Kom opp en del spørsmål og problemstillinger som ble diskutert / besvart.  

Salen ble utfordret på mulig regelendring. Etter diskusjon rundt forslag ble følgende 

regelendring foreslått sendt til rådet som innspill til neste revisjon av reglement. 



Forslag: Som del av krav for å få bruksprov, skal en ha oppnådd min 50% av summen av tre 

første momenta. Utgang, løsing og inndriving.  (20+10+25)/2 = Min 28P 

Oppfordres òg til at dømmeskjema rettes slik at momenta står i riktig rekkefølge. 

 

7. Dømming av linja inn og ut av deleringen. 
o Hunden skal drive sau i mest mulig rett linje fra kve til delering. 

o Krysser hund linja mellom fører og sau, skal det trekkes poeng (ca 2 p) 

o Fører har lov å gå foran sau mot delering, men skal uansett være hund som gjør jobben.  

 

8. Oppsummering og vel heim. 

Ole Martin oppsummerte samlinga og gikk gjennom noen problemstillinger. 

o Treng vi dommersamling hvert år? Ja, slik eg ser det trenger vi det. Det enkelte fylket står 

selvsagt fritt til å sende den enkelte dommer hver tredje år. For å stimulere til mest mulig lik 

dømming er det bra av og til å samles sentralt. Skal vi endre på dagens ordning, må den 

økonomiske biten regnes på. Samtidig er det viktig at vi har nok samlinger til at aspirantene 

ivaretas.  Vi må bestrebe å lage gode og forutsigbare samlinger.  

Presiserer at slik regler og kriterier er i dag, er alle dommere likestilt. Vi ønsker ikke lage et 

A og B lag men heller gjøre dommeropplæringen bedre og sikre at dommere som òg ønsker 

dømme større prøver får trent på dette i forkant.  Oppfordrer til å komme med skriftlige 

innspill som bidrar til dette. 

o Dommere som ikke møter på samling, bør disse få disp? Må være god grunn. 

o Når er det fornuftig å avslutte som dommer? Tenker at om 5 år uten å ha dømt eller gått 

prøve, skal en vurdere å gjøre noe. 

o Er tiden inne for at dommer blir plukka til større prøver og kan det gjøres noe slik at flere vil 

være disponibel  til å dømme disse? Uansett hva som gjøres, må dette vurderes nøye slik at 

det blir rettferdig. 

o Hvordan kan vi fremover opprettholdehøy standard på  dommerane? At dommere har trent 

på momenta en skal dømme på aktuell prøve? Forslag fra salen var at dommerutvalg  

arbeider frem forslag til fremtidig instruks for dommeropplæring, der en bestreber lik 

dommeropplæring som dekker alle moment. 

 

Ole Martin takka så for flott og engasjert dommersamling, ønska aspirantene lykke til videre 

og  vel hjem til alle! 

 

Møte slutt søndag 27/1 kl 15.00 

Audun Seilen, ref. 

  

 

 


