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Leder: Arvid Årdal  Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

Forslag til mal for dommerutdanning: 

Denne malen skal være et grunnlag for å lære opp nye gjeterhund-dommere og for å vedlikeholde og 

oppdatere kunnskapen til eksisterende gjeterhund-dommere.  

Dommersamling: 

- Skal utføres mellom januar/februar hvert år. 

- Det bør hvert år være en teams-samling kort tid etter revidering/godkjenning (15 mars) av 

det nye reglementet, som skal være en del av dommersamlingen. 

- Alle dommere og aspiranter skal få tilbud om å delta. 

Gjeterhundrådet sine oppgaver: 

- Ansvar for å arrangere minst en dommersamling hvert år. Dommersamlingen skal helst være 

en fysisk samling så langt det lar seg gjøre, men kan avholdes over teams hvis det ikke er 

mulig å utføre fysisk. 

- Ansvar for å sette opp kurs for alle dommere ved behov. Alle dommere/aspiranter skal få 

tilbud om alle kurs som arrangeres i regi av NSG sentralt. 

- Det gjeldende prøvereglementet, er arbeidsdokumentet for dommersamlinger, kurs og 

opplæring av dommere. Viktig at endringer og nye punkter i regelverket legges vekt på i 

dommersamlingen/opplæring.  

- Alle dommeraspiranter skal få tilbud om å delta på dommersamlingene. 

- Godkjenne/avslå nye aspiranter, og dommere. 

Gjeterhundrådgiver sine oppgaver: 

- Ha til enhver tid oversikt over alle dommere og aspiranter. 

- Oppdatere og vedlikeholde dommerskjema/innmeldingskjema ved behov. 

- Dommere som ikke deltar på oppfølgingssamlinger hvert 3 år, skal strykes fra 

dommerlistene. Informerer dommer det gjelder og gjeterhundrådet med hvem som strykes.  

- Gjeterhundrådgiver sjekker opp om aspiranten fyller kravene for å bli aspirant, og informerer 

gjeterhundrådet som godkjenner/avslår søknadene. 

- Gjeterhundrådgiver sender ut forespørsel til alle fylkene en gang i året om det er noe som 

ikke stemmer på listene til NSG sentralt. 

- Gjeterhundrådgiver er med å hjelpe til å administrere/planlegge dommersamlingene. 
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Fylkene sine oppgaver: 

- Fylket har ansvar for sine egne dommere i sitt fylke. 

- Ha til enhver tid, oversikt over sine egne dommere, og sørge for at oversikten på nsg.no er 

korrekt til enhver tid. 

- Sende inn søknad til gjeterhundrådet ved ønske om nye aspiranter. 

- Gi beskjed til gjeterhundrådgiver hvis noen skal fjernes fra listen. 

- Svare gjeterhundrådgiver på forespørsel som sendes ut en gang i året. 
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Krav for utdanning – og dommerstatus 

Det vil med ny mal være to muligheter å utdanne seg som dommer. 

Krav for å bli dommeraspirant: 

- Vedkommende må ha trent opp en egen hund til godkjent klasse 3 nivå.  

(innen de siste 5 årene) 

- Må være medlem i NSG. 

- Må være villig til å dømme gjeterhundprøver. 

- Må være foreslått av fylkeslaget sitt gjeterhundnemd/-lag. 

Krav for å bli dommer via Norgesserien/Nord-Norgesserien 

- Vedkommende må ha kvalifisert seg til Norgesseriefinalen to år på rad. Eller være blant topp 

5 i Nord-Norgesserien to år på rad. 

- Må være med på en dommersamling før de starter å dømme. 

- Må være medlem i NSG. 

- Må være villig til å dømme gjeterhundprøver. 

- Må være foreslått av fylkeslaget sitt gjeterhundnemd/-lag. 

- Må følge krav for å beholde dommerstatus etter godkjenning. 

Hvordan sendes inn søknad for å bli aspirant eller om å bli godkjent via NS/NNS? 

- Søknad sendes inn til gjeterhund@nsg.no via fylket sitt gjeterhundnemd/-lag. 

- Søknaden skal inneholde: 

o Hvilket fylke som sender inn forslag. 

o Kandidat som sendes inn. 

o Hvilke krav kandidat oppnår. 

o Kort presentasjon av vedkommende og hvorfor de egner seg som dommer. 
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Krav for å beholde dommerstatus  

- Være på dommersamling minst hvert 3 år. 

- Være villig til å dømme gjeterhundprøver. 

- Ha dømt minst en gjeterhundprøve annen hvert år. 

Hvis kravene ikke opprettholdes, vil man bli varslet om at man blir fjernet fra listen over 

godkjente dommere. 

Krav for resertifisering av dommere (hvis man mistet dommerstatus av ulike grunner) 

- Søknad må sendes inn til gjeterhundrådet, hvor det fremkommer hvorfor de «sluttet» som 

dommer, og hvorfor de ønsker å resertifisering seg igjen. 

- Vedkommende må ha enten: 

▪ Kvalifisert seg til Norgesseriefinalen to år på rad. Eller være blant topp 5 i 

Nord-Norgesserien to år på rad. 

eller 

o Har trent opp en hund til godkjent klasse 3 nivå. (innen de siste 5 årene) 

- Må møte på en dommersamling, og vil kunne dømme etter denne samlingen. 

- Så må de følge kravene for å beholde dommerstatus på lik linje som alle. 

Krav for utenlandske statsborgere som bosetter seg i Norge. 

- Sende inn søknad til gjeterhundrådet med informasjon om meritter – tidligere erfaring med 

dømming, relevant informasjon og referanser fra prøver som er dømt.  

(Meritter: landsprøver, mesterskap, type prøver som er dømt og evt. prestasjoner) 

- Har landet de kommer fra samme type utdanning som oss, må denne ha vært gjennomført 

for å slippe å være aspirant. 

- Har de ikke samme type utdanning som oss, vil de bli vurdert ut ifra meritter. 

- Når de blir godkjent som dommer, må de følge kravene for å beholde dommerstatusen i 

Norge. 

- Må ha deltatt på en dommersamling før de kan starte dømming. 

- Må være foreslått av fylkeslaget sitt gjeterhundnemd/-lag. 

Krav for utenlandske dommere som skal dømme i Norge 

Hvis det er ønskelig å bruke utenlandske dommere på hvilket som helst arrangement, må disse 

kravene oppfylles. 

- Søknad om å benytte utenlandsk dommer må sendes inn minst 4 uker før prøven til 

gjeterhund@nsg.no v/gjeterhundrådet. 

- Sende inn søknad til gjeterhundrådet med informasjon om meritter – tidligere erfaring med 

dømming, relevant informasjon og referanser fra prøver som er dømt.  

(Meritter: landsprøver, mesterskap, type prøver som er dømt og evt. prestasjoner) 

- Har landet de kommer fra samme type utdanning som oss, må de være godkjent dommer i 

sitt land. 
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Utdanning til aspiranter 

- Gjeterhundrådet tildeler alle aspiranter en fadder/mentor. 

- Aspirant må delta på dommersamling før de kan starte med praksis. 

- Etter første dommersamling, må de i løpet av det første året dømme minst 3 

gjeterhundprøver i lag med godkjent dommer/fadder/mentor. 

o Det bør være variasjon i dømmingen, både klasse 1, klasse 2 og klasse 3. Siste prøven 

bør være en større prøve som for eksempel fylkesmesterskap eller landsprøve. 

- Det er aspiranten sitt ansvar at dommer de dømmer med, sender inn sin vurdering av 

aspiranten til gjeterhundrådgiver kort tid etter utført prøve. 

- Aspirant skal utføre «eksamens dømming» sammen med mentor – hvor aspiranten dømmer 

selve prøven og mentor overvåker, og skriver en vurdering av aspiranten til 

gjeterhundrådgiver. 

- Etter å ha deltatt på dommersamling, dømt tre prøver i lag med annen dommer, utført 

eksamen og deltatt på dommersamling nummer 2 – Kan aspiranten godkjennes som 

dommer. Dette avhenger også av tilbakemeldingen fra dommere, aspiranten har dømt med. 

o Eksamen kan utføres enten før eller etter siste dommersamling. 

o Det er gjeterhundrådet som godkjenner om aspirant ut ifra tilbakemeldinger og 

utført utdanningen. 

Finansiering 

- Det er fylkene sine gjeterhundnemder/-lag sitt ansvar hvordan kurs og opplæring av sine 

dommere som hører til sitt fylke skal finansieres. 

- Kosten for instruktør/kursholder i forbindelse med dommersamling sentralt, finansieres av 

NSG sentralt. 

Ankemulighete/Tvister 

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

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

(dommer, oppmann, arrangør, fylkes gjeterhundnemnd/-lag). 

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

 


