
 

 
Postadresse: Kontor: Telefon:  23 08 47 70 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 

Postboks 104 Moerveien 2A Internett: www.nsg.no Bankgiro:  9365.05.49420 

1431 ÅS 1430 ÅS E-post:  nsg@nsg.no  

Til Fylkeslag i Norsk Sau og Geit 
Kopi: Gjeterhundnemndene/-lag, Gjeterhundrådet,  
          Prøvenemnda, Styret i NSG 
 
 
 Vår ref.: 2.04 

CSC 2017 
Norge skal arrangere Continental Sheepdog Championship (EM) i 2017. Det har i den 
forbindelse kommet opp spørsmål i forbindelse med saksgang og arrangement.  

Det ønskes derfor å redegjøre og orientere fylkene om saksgangen til arrangementet og 
å informere om arrangementet.  

2014 
Norge ble forespurt om å ha CSC i 2017. CSC går på rundgang blant landene som er med 
og det er ca. 10 mellom hver gang dette arrangeres. Norge arrangerte CSC i 2007. (Ref. 
Sak 18/2014 til prøvenemnda). Gjeterhundrådet bestemte dermed at det skulle 
orienteres om på NM 2014. (Ref. Sak 50/2014). Fylkene fikk da informasjon om hva som 
kreves for å arrangere et EM og fylkene ble oppfordret til å søke.  

2015 
Regionsrepresentantene i rådet ble oppfordret til å ta kontakt med fylkeslagene i sin 
region for å undersøke om det var noen fylker som kunne ta på seg oppgaven.  

2016 
Mail ble sendt ut til fylkene i starten av året med forespørsel om søknad. Det kom ingen 
søknader og rådet tok saken videre. Saken ble tatt opp på arbeidsmøtet til 
gjeterhundrådet, hvor også både generalsekretær og nestleder i styret til NSG var 
tilstede. Det ble bestemt at Gjeterhundrådet prøver å sette ned en komite for å få 
arrangementet i gang. Brev ble sendt ut 22. mars til region øst med invitasjon til alle 
fylkene til et åpent møte om CSC 2017, hvor fylkene ble oppfordret til å sende 
representanter som kunne være aktuelle for en komite.  

Komiteen ble da formet ut ifra det åpne møtet og godkjent av rådet på telefonmøtet i 
juni 2016.  

Hovedkommiten består nå av: 

 Jon R Aas – Leder 

 Cato Smørgrav – Bane og Sau 

 Carl-Erik Smørgrav – Bane og Sau 

 Torbjørn Jaran Knive - Sponsing 

 Karen Bilstad – Festmiddag/Mat og servering 

 Torhild Sisjord – Mat og Servering 

 Cathinka Kjelstrup - Sekretæriat 

 Arne Loftsgarden – Kontaktperson Gjeterhundrådet 

 NSG - Regnskapsfører 

 Generalsekretær Lars Erik Wallin, NSG, blir kalt inn til alle møter. 

 Vestfold Gjeterhundnemnd kalles også inn til møter som ansvarlig for parkering. 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 
E-post: gjeterhund@nsg.no 
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Valg av lokasjon: I 2015 var det planlagt å søke om å tillatelse til å arrangere CSC 2017 
siste helgen i september, dette for å være sikker på å ha tilstrekkelig med sau. Arenaen 
som var planlagt benyttet var NM arenaen som ble benyttet i Telemark. Etter 
Norgesserie finalen i 2015 da det ble avlysing begge dager pga. tåke på denne arenaen, 
falt denne arenaen ut. 3 av 7 prøver viste statistikken at det var store problemer med 
pga. tåke.  
Etter ytterlige sonderinger vinteren 2015/16 dukket en mulighet opp i Sande i Vestfold. 
Her fantes det en meget godt egnet arena og med tilhørende sau som beitet i 
nærområdet. Dette åpnet også for at CSC 2017 kunne arrangeres siste helgen i august 
som reglene i CSC sier. Problemet dukker igjen opp høsten 2016, da røkteren i Sande sier 
opp og bonden slakter ut alle sauene. 
Det blir da sett på en mulig arena i Skotselv, her er også sau tilgjengelig denne helgen.  
Arenaen viste seg å være godt egnet. Torbjørn Jaran Knive har leiekontrakt på disse 
arealene, og sa seg villig til å stille området til disposisjon for arrangementet. Disse 
momentene gjorde at denne løsningen ble valgt. 
 
Bemanning: Det er blir rekruttert dugnadspersonell fra hele landet, naturlig nok 
kommer hovedtyngden fra Buskerud og omkringliggende fylker. Pr dags dato er mange 
av dugnadsvaktene fylt opp, men det er fortsatt behov for flere. Følgende fylker har nå 
med dugnadspersonell: 

 Akershus 

 Buskerud 

 Møre og Romsdal 

 Telemark 

 Vestfold  

 Østfold 
 
Annet: Det blir skrevet bindende kontrakter med eiere av arealer og sau i disse dager. 
 
Det ble tidlig bestemt at alt overskuddet fra arrangementet skal gå tilbake til 
gjeterhundarbeidet i NSG, og er øremerket til nytt gjeterhundprogram.  

 
Ta kontakt om dere har spørsmål eller lurer på noe. 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Sau og Geit 
 
 
 
 
            
              Lars Erik Wallin 
Leder Gjeterhundrådet       Generalsekretær 
 


