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Digital dommerkonferanse 2022 
Dato: 30.10.2022 
Sted: Zoom (digitalt) 
Til stede: Stine G.R., Marcus B., Laila S., Hilde B.M., Mali H., Martine S., Edel Y.R., Helene B., 
Helene O., Hilde N. 
Konferansen ble ledet av Stine G.R.  
 
Tema som ble diskutert: 
1. Uvilje 
2. Korrigering 
3. Spesielle hinder 
 
Tema 1: Uvilje 
Det kom frem på dommerkonferansen at det er ulik praksis på dømmingen rundt ‘uvilje’ rundt 
om i landet. For eksempel dømmes uvilje om kaninen går gjennom 3 hinder på rad, noe det 
var enighet rundt blant dommerne som var til stede. Men enkelte dømmer uvilje dersom 
kaninen for eksempel går gjennom hinder 1, 4 og 7. Det er et ønske fra flere at regelen skal 
spesifiseres. 
 
Tema 2: Korrigering 
Her har vi valgt ut noen punkter fra reglementet. 
● ‘Føreren irettesetter kaninen med å bruk hendene eller båndføring, setter den opp på 
bakbena’  
Her etterlyses en definisjon på ‘irettesetter’, det er ønske om at DORK skal se på ordlyd. Et 
eksempel er å legge til ‘setter den opp på bakbena’ da det er slik flertallet tolker irettesetter.   
 
● ‘Føreren løfter ned kaninen som delvis befinner seg oppå hinderet’.  
Det kom fram at det er noe usikkerhet knyttet til tolkning av dette punktet. For eksempel 
dømmer noen korrigering når fører henter kaninen som befinner seg på oppå et revet hinder 
for å gå videre i til neste hinder, mens andre dømmer ikke korrigering når hinderet er revet og 
fører løfter kaninen som befinner seg oppå hinderet for å se om det går bra med kaninen og 
setter den på bakken bak hinderet som er revet. Det er ønskelig med en spesifikasjon av ordlyd 
på dette punktet.  
 
● ‘Dersom kaninen dyttes i baken i det den hopper’.   
Flertallet tolker dette som når kaninen hopper, i satsen. Enighet om at korrigering dømmes 
når fører dytter kaninen i baken i satsen. Det ble også diskutert om det skal gis korrigering om 
kaninen dyttes i baken før den hopper. Dette kan sendes inn som et forslag til årsmøte.  
 
● ‘Føreren løfter en eller flere av kaninens labber opp fra bakken’.  
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Flertallet tolker løfter som enten løft hender eller line. Fører som løfter en eller flere av 
kaninens labber opp fra bakken med hender eller line dømmes korrigering. Eksempel som ble 
delt: Førere som flytter kaninen fra høyre til venstre med linen, flertallet dømmer dette som 
korrigering. Kommentar fra salen: Korrigering med bånd regnes som dårlig båndføring.  
 
● ‘Dersom hendene brukes som hjelp (f.eks. kaninen hopper over førerens hender for å klare 
hinderet.)’  
Her kom det ønske om en ytterligere definisjon av ‘hjelp’. Det ble foreslått å endre ordlyd til 
‘Dersom hendene brukes som hjelp foran kaninen’. I praksis dømmes det korrigering når fører 
bevist bruker hendene sik at kaninen må hoppe over førers hender for å klare hinderet.  
 
Tema 3: Spesielle hinder 
Det er ulik praksis ved dømming av spesielle hinder. For eksempel dømmes det som feil når 
kaninen står på parkbenken. Det angis et ønske om å fjerne dette punktet slik at spesielle 
hinder som parkbenken dømmes på samme måte som et vanlig hinder (som det i praksis står 
i reglementet nå). Enkelte ønsker regelendring i den favør at det belastes med en feil om 
kaninen sitter på hinderet (for eksempel kaninen sitter på parkbenken). For regelendring kan 
sendes inn som en regelendring ved et årsmøte. 
 
Under tema 3, spesielle hinder, la vi frem et utklipp fra punkt 32 i reglementet. Her er det et 
punkt som lyder følende. 
‘Feil vei over hinderet dømmes når: 
Kaninen hopper ikke mellom sidestykkene, men ved siden av hinderet.’ 
Her var det enighet om at det må spesifiseres og endres ordlyd så regelen står slik den er 
ment. For eksempel ‘Kaninen ikke lander mellom sidestykkene på hinderet’ eller ‘Kaninen ikke 
fullfører hoppet innenfor sidestykkene’.  Det er ønske om at DORK skal se på dette. 
 
Avslutning 
Til slutt var det mulig å komme med tilbakemeldinger til DORK, både ris og ros vedrørende 
dommerkonferansen. Her kom det tilbakemelding om tidsbruken da det var satt av 1 time 
inkl. Pause noe som ble for lite tid. Det kom et forslag om å åpne linken til 
dommerkonferansen 5-10 minutter før selve konferansen starter så alle rekker å komme seg 
inn, samt at konferansen kan starte til avsatt tidspunkt. Forøvrig virker alle fornøyde med at 
det ble avholdt en digital dommerkonferanse så man kan diskutere rundt reglementet til tross 
for geografisk avstand. 
 
Referat skrevet av DORK 09.11.2022 
 
 


