Dommerskjema for kalvemønstring
Katalognummer
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Navn
Reingjøring/strigling
Håndtering av kalven
Hjelpsomhet mot
andre mønstrere
Gå framover
med kalven
Gå bakover
med kalven
Tålmodighet
med kalven
Stille opp
kalven pent
Fokus på dommeren

Sum
Klipping
Kjennskap til
kalvens avstamming
Avstand til
andre i ringen
Stille opp kalven
i åpen stilling
Virker kalven oppvakt
hodet høyt

Sum

Krav i blått er tilleggskrav til viderekomne mønstrere.
Bruk skala 1-5 (5 er best).

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Forslag til gjennomføring
Før mønstring

Viderekomne

Gi mønstrerne orientering om detaljer ved gjennomføringen og gå gjennom det du
som dommer vektlegger.

Klassa for viderekomne er for barn og unge som har deltatt på kalvemønstring
tidligere. De som melder seg på her ønsker utfordringer. Klassa passer best for
barn fra 10 år og oppover. Barn bør ikke delta i denne klassen før de er klare for å
konkurrere. De skal på forhånd ha vasket og klippet kalven nøye og de bør kjenne
litt til avstamningen til kalven. Dette kan derfor for eksempel skje ved at speaker/
dommer intervjuer deltakerne. Legg merke til om mønstreren er oppmerksom på
deg som dommer. Til slutt stilles kalven i åpen stilling. Arrangør bør ha rom for at
disse deltakerne kan få vise en ekstra øvelse de har trent på.

Nybegynnere
Deltakerne får et nummerbånd til å ha på hodet. Alle går i rekke inn på
mønstringsplassen og går et par runder i ringen mens de vurderes av dommerne.
Deretter går alle ut igjen før puljer på tre og tre deltakere kommer tilbake for ny
vurdering. En og en viser hva de kan. De skal blant annet få kalven til å gå fram og
tilbake og vise at de har god kontakt med kalven. Legg merke til om mønstreren er
oppmerksom på deg som dommer.
Når alle har vært framme på denne måten, samles de i ringen igjen for å få utdelt
deltakerpremier og rosetter. For at aktiviteten skal bli mest mulig publikumsvennlig,
oppfordrer vi til at speaker tar en kort prat med alle deltakerne. Ei mønstring med 1520 deltakere vil ha en tidsramme på om lag en time.

Viktig
Gi deltakerne muntlig tilbakemelding på en spesiell ting som gikk veldig bra og en
ting som kan forbedres.
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Kalv i åpen stilling. 				
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