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Møtt: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, 
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Saksliste: 
13/2013 Godkjenning av innkalling 
14/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 4. februar 
15/2013 Dommerhøring 2013  
 
 
13/2013 Godkjenning av innkalling 
   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
14/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 4. februar 
 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
15/2013 Dommerhøring 2013  
  Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg fra Atle Arnesen 
 Vedlegg fra Cathinka Kjelstrup 
 Vedlegg fra Seniordommermøte 

 
Saksutredning:  
Atle startet møtet med å orientere om saken. Ordet blir gitt fritt. 
Oddbjørn Kaasa påpeker splittelsen i de som er fornøyd med ordningen, 
og de som ikke syns ordningen fungerer. Det ser ut som det er behov 
for en koordinator, som kan koordinere opplæringen på dommere. 
Anne Kari kom med innspill om hvordan hun forstod saken, og sa at det 
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er alt for lite likt rundt om i landet på dømming, og det er savnet. Atle 
tenkte fire regioner, og at to-tre personer (utvalgt av rådet) fremlegger 
budskapet på samlinger. De kan godt slå seg sammen og lage en større 
samling. De har et regionråd i hver region som står for 
dommeropplæring, arrangering av instruktørkurs, og kontakt opp mot 
rådet. Det er da regionen som har ansvar for at dommerkurs blir 
arrangert. 
Gjeterhundrådet stiller med valgte representanter, og regionrådet står 
for ansvar om å legge opp arrangement biten. Gjeterhundrådet skal stå 
til ansvar for faglig innhold. Regionen er ansvarlig for å oppnevne en 
koordinator som er kontaktpersonen til rådet. 
Forslag fra Kaasa: 
- Hvert fylke stiller med en person i regionrådet.  
- Disse representerer landets gjeterhund-meninger.  
- Disse skal da ha ansvaret for å arrangere dommersamlinger, 

instruktør samlinger og andre temaer som er aktuelle fra regionene. 
Kaasa ønsker en sparrings partner på et slags «dommerråd», slik at vi 
kan videreutvikle og få innspill på ordningen fortløpende.  
 
Atle spør om det er tilslutning for at en håndfull personer blir utvalgt til 
den faglige delen. Kaasa utformer dette med at regionen kan komme 
med ønsker om hva de vil ha utvikling på, dette kan da rådet velge ut 
personer til som kan formidle.  
Dette blir en demokratisk styrt ordning, hvor de som sitter i 
regionrådene blir valgt inn fra massene. Dette gjør at mye av ansvaret 
faller på regionene for å plukke opp tråden med oppfølging av utdeling 
av prøver i regionen.  
Aspiranter blir valgt ut av regionen, dette blir innstilt til 
gjeterhundrådet, og instruktører blir oppnevnt av rådet for hvert år.  
Rådet skal både godkjenne og avsette dommere.  
Dommere til NM legges til rådet å bestemme for hvert år. Arrangøren 
kan søke, og komme med innspill på nye dommere.  
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Dømme hverandre: 

Dømming på Norgesserien  

Forslag:  Åpne for alle dommere på første bolken på Norges Serien. Hvis en da 

ligger blant de 29 beste kan han ikke dømme videre, men om han 

ligger på plass 30 eller lavere kan man dømme senere prøver. 

Forslag:  Hvis man dømmer bolk to kan man ikke starte prøve to og tre.  

Forslag: Alle kan gå første helgen, og det er åpent for dømming første helgen. 

Etter dette må du velge om du skal delta eller dømme.  

Forslag Vedtak: 

Alle kan delta første helgen, og det er åpent for dømming første helgen. 

Etter dette må du velge om du skal delta eller dømme. Finalen kan alle 

som ikke deltar dømme.  

Mindre prøver:  

Forslag:  Frislipp, hvor arrangør bestemmer om det er greit at dommer stiller på 

en distrikt prøve hvor andre dommere er tilstede. 

Forslag: Arrangøren kan søke gjetehrundrådet om å få dispensasjon om å 

dømme og å gå på samme distrikts prøve. Rådet bestemmer da om det 

skal godtas eller nektes. 

Forslag til vedtak: 

Arrangøren kan søke regionrådet om å få dispensasjon om å dømme og 

å delta på samme distrikts prøve. Regionen bestemmer da om det skal 

godtas eller nektes. 

 

Dømming av større prøver blir evaluert årlig 

Dommerordningen blir evaluert senest 2015 

  Vedtak:  
Saken blir videreført til neste telefonmøte og forslag til vedtak blir da 
fremmet før møtet.  
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16/2013 Eventuelt 
- Landsmøtet 

Gjeterhundrådet stiller med Atle Arnesen og Cathinka Kjelstrup til 

Landsmøtet i Norsk Sau og Geit.  

 

 
 


