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Dommerpresentasjon  

Vidar Grundetjern 

De korte fakta: 

Bosted  Sandnes i Rogaland 

Født  1959 (så jeg blir 60 i år!!) 

Sivilstand Gift, 2 voksne døtre 

Hunder  2 korthåret dachs 

Hundehistorien min 

Når jeg var 14 år i 1974 kjøpte familien min sin første hund. Det ble en svenskfødt Labrador 

Retriever som gav meg en skikkelig «kick-start» inn i en fantastisk hundeverden. Hunden ble 

raskt utstillingschampion og alle skoleferier ble tilbrakt hos oppdretterne i Sverige, Brit og 

Arnfinn Hävaker. Arnfinn var en av de første jaktprøvedommerne på retrievere og jeg 

jaktinteressen med retriever ble vekket. Utallige tidlige morgenstunder ble tilbrakt på 

andetrekk i Värmland. 

Jeg vokste opp i Vennesla nord for Kristiansand og det var derfor naturlig å komme inn i 

Vennesla Hundeklubb. I 1976 var det ingen som ville være formann lenger i klubben så da 

falt dette på meg som 16 åring!! Kasserer var Kari Røinås (Kennel Steinsfossen, Irsk Setter). 

Rask opplæring og god støtte fra de som hadde drevet klubben i årevis gjorde at jeg fikk en 

bred erfaring på mange felt innenfor hundesporten. På 70-tallet skulle alle gutter i militæret 

og hva var vel mer naturlig enn at det ble et år på Forsvarets Hundeskole. Her fikk jeg utvidet 

hundehorisonten ytterligere og jobbet da med alt fra vakthunder, patruljehunder til 

narkohund. Nesten utlukket med Schäfere. Mens jeg var på hundeskolen ble jeg 

lydighetsinstruktør. 

Når jeg var ferdig meg militærtjenesten fikk jeg etter hvert jobb i databransjen og flyttet til 

Stavanger i 1981. Kort tid etter dette kjøpte jeg ytterligere en hund fra samme oppdretter i 

Sverige og da fikk jeg akkurat det jeg ville ha! En fantastisk hund på jakt og som også var 

vakker. En tispe som fremdeles er av få Labradorer som er dobbeltchampion. 

Jeg kom aktivt med i Retrieverklubben i Rogaland og ble etter hvert formann i avdelingen 

her. I 1999 ble jeg formann i Norsk Retrieverklubb og var dette fram til 2004. 

Utstilling har fasinert meg i alle år. Vurderingen av individet opp mot standarden og 

konkurransen mellom de beste.  Jeg ble ringsekretær og begynte å rette meg inn mot å 

prøve å bli dommer. I 1998 ble jeg autorisert for Retrievere, utvidet dette til hele gruppe 8 

og etter hvert til også å dømme hele gruppe 7. Personlig har jeg hele tiden hatt som det 

endelige målet å bli autorisert dommer for alle jakthunder og jeg er nå på full gang med 

elevarbeider på dachs, hare og elghunder! 
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Jeg har sammen med min kone, Nina, hatt et lite oppdrett av Labrador, men det har nok 

først og fremst vært det frivillige arbeidet i hundeorganisasjonene som har ligget mitt hjerte 

nærmest. 

Fra 1974 til 2016 har jeg sammenhengene hatt et eller annet verv i hundesporten. 

NKK, DogBase og DogWeb! 

Etter 10 år i databransjen i Stavanger tok livet en «krapp sving» da jeg i 1991 ble ansatt som 

datasjef i NKK! Denne stillingen hadde jeg i nesten 20 år fram til 2010.  

Mange vil nok kjenne meg fra dette arbeidet hvor jeg fikk gleden av å være i ledelsen av 

utviklingen av NKK til å bli en av de ledende klubbene på datasiden i hele FCI. 

Veldig tidlig i dette arbeidet kom jeg i kontakt med fuglehundmiljøet hvor vi begynte 

utviklingen av prøvesystemet.  

Når jeg begynte i NKK var all data i et helt lukket system som INGEN skulle få tilgang til! Vi 

begynte først å utvikle et medlemssystem på PC for klubbene og etter hvert så endret vi hele 

opplegget til NKKs datasystem til å være en 100% WEB basert løsning. 

Jeg forlot NKK med stolthet i 2010 og vet at jeg etterlot meg DogWeb og DogWeb-Arra for 

utstilling og for de aller fleste prøveformer. Tiden i NKK var fantastisk, krevende og veldig 

morsom. Den ble spesielt morsom fordi at jeg kom i tett kontakt med masse fantastiske 

mennesker som brant for sin rase og sine prøveformer. Det var ikke alltid lett å balansere 

dette, men vi fikk til ganske mye. 

Livet utenfor hundesporten! 

Sluttet i NKK for å begynne som daglig leder på Forus Travbane. Sluttet der i 2017 og driver 

nå for meg selv med eiendom og bygg. 

Har vært gift med samme damen i over 30 år og vi er nå besteforeldre til to gutter. 

Har vært lokalpolitiker og satt i bystyret i Sandnes i en periode. 

Er fremdeles meddommer i Lagmannsretten. 

Livet som dommer! 

For noen få år siden fikk FCI et nytt slagord som passer meg perfekt: Fit for function! Våre 

hunder skal være anatomisk korrekte for kunne leve opp til den funksjonen de er avlet for. 

Det blir ofte litt for ekstremt i begge retninger, jakthunder som minner lite om 

rasestandarden og utstillingshunder som aldri kan brukes! Med dette mottoet ville altså FCI 

prøve å vektlegge «den gyldne middelvei» altså hunder som både kunne brukes og som også 

kunne stå som gode representanter for rasen eksteriørt.  

Prøver etter beste evne å leve opp til dette når jeg dømmer og nå ser jeg virkelig fram til å 

dømme i Alta. 


