
Dommeringens årsmøte på Sola 2018. 

Møtet ble avholdt lørdag 13. januar, og det var 10 dommere til stede når Jan 

Oksnes kunne ønske oss velkommen kl. 11. Dagsorden ble lest opp, og den var 

følgende: 

1. Åpning med valg av dirigent og referent. Oksnes ble dirigent og Bjørn 

Carlo referent. Oksnes kunne herved fortelle at Nina Solbjørg hadde 

bestått 2. gangs prøve på Norsk Petent, og dermed blitt for første 

kvinnelige dommer. 

2. Årsberetningen ble lest av Bjørn Carlo, og den ble godkjent mot at det 

rette var avholdt Sertifikatskue på Halsenøy for Hønseduer. 

3. Det var ingen innkomne forslag, men det ble opplyst at foruten at Nina 

var godkjent i Norsk Petent og de som var godkjent på Norsk raser etter 

kurset på Sola, så var Ole Gunnar Torp oppgradert, og godkjent i 

Trommere og Pustere/Kropperter. Men fortsatt mangler vi flere 

dommere i blant annet Strukturduer, Trommere og Pustere/Kropperter. 

Her ble alle oppfordret til å tenke over dette raskt for eventuelt 

oppgradering. Videre varv det litt diskusjon om dekningsgraden for 

dommerne som kommer opp på Landsmøtet senere på dagen, og Norsk 

Petent Klubb ble oppfordret til å modernisere sin standard på lik måte 

som standarden på Norsk Tomler ser ut. Praksisen for ønsket om 

oversettelse på dommerkortene når vi har tyske eller engelske dommere 

på besøk ble diskutert utren at det kom noen avklaring, men saken skulle 

jo opp på Landsmøtet senere på dagen. Norsk dommer på 

Europautstillingen i Herning høsten 2018, ble enstemmig innstilt på Jan 

Oksnes med Bjørn Carlo Andersen som eventuelt dommer nr. 2. 

4. Valg. Jan Oksnes er valgt til 2019, mens Bjørn Carlo Andersen som 

sekretær, og Johny Larsen som medlem ble begge gjenvalgt til 2020. 

5. Avslutning. Oksnes takket de som tok gjenvalg, og takket de 10 

fremmøtte for et saklig og greit møte som var over på 1 time og 15 

minutter. 

Bjørn Carlo Andersen, referent. 

  


