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Gardermoen, 27. februar 2019 

 

Referat arbeidsmøte onsdag 27. februar 2019 
 
Møtested: Garder kurs og konferansesenter, Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen 
Deltagere: Audun Seilen, Karen Bilstad, Knut Nymo (skype), Trude Hvalryg (skype) 
Kjell Erik Berntsen, Cathinka K. Paterson, Ken Lunn. Forfall: Kurt Magne Fardal. 
Torkjell Solbakken, Jo Agnar Hansen og Arvid Årdal fra prøvenemnda deltok fram til 
kl 12.  
 
Saksliste: 
01/2019 Godkjenning av innkalling 
02/2019 Godkjenning av protokoll møte 12. desember 2018 
03/2019 Orienteringssaker 
04/2019 Oppsummering fra møtet med fylkene 
05/2019 Prøveavgift 2019 
06/2019 Arbeidsplan 2019  
07/2019 Prøveregler – revideres 
08/2019 Dreiebok - revideres 
09/2019 NKK 
10/2019 Årskalender gjeterhund 2019 
11/2019 Gjeterhund som satsingsormråde NSG  
12/2019 Orientering fra råd og utvalg 
13/2019 Status NM 2019  
14/2019 innkomne saker 

• A. Brev fra Buskerud 
• B. Brev fra Rogaland 
• C. Brev fra Østfold 

• D. Brev fra Oppland 
• E. Brev fra Sogn og Fjordane 
• F. Brev fra Nordland  

15/2019 Eventuelt  
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Oppsummering vedlegg: 

▪ Vedlegg 01: Referat møte 12. desember 2018 
▪ Vedlegg 02: Referat prøvenemnda 
▪ Vedlegg 03: Oppsummering fra møtet med fylkene 
▪ Vedlegg 04: Arbeidsplan 2018 
▪ Vedlegg 05: Forslag arbeidsplan 2019 
▪ Vedlegg 06: Prøveregler 
▪ Vedlegg 07: Dreiebok for gjeterhundprøver 
▪ Vedlegg 08: Årskalender gjeterhund 2019 
▪ Vedlegg 09: NSGs 4 satsingsområder – presentasjon (plansje 1 og 5) 
▪ Vedlegg 09: Innkomne saker 

 
Saker: 
 
1/2019 Godkjenning av innkalling   
  Innkallingen ble enstemmig godkjent 
 
2/2019 Godkjenning av protokoll møte 12. desember 2018 

 
Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 1: Referat fra møte 12. desember 2018 
Saksutredning:  
• Sak 48/2018 ble gjennomgått med orientering om oppfølging av 

følgende saker: 
o A) Klage på dommer 
o B) Svar til Sogn på NM kvoter 
o C) Svar på søknad på dispensasjon for instruktør 
o D) Private kurs – sak oversendt til styret i NSG 

• Tiltak: Øke bruken av hjemmesida til info om vedtak og utlegging av 
referater. Hensikt: Sikre at interesserte får enkel tilgang til info. 

Vedtak: 
Referatet ble godkjent og oppfølgingssakene ble gjennomgått og tatt til 
orientering.   

 
3/2019 Orienteringssaker 

 
Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 2: Referat/saker behandlet i prøvenemnda 26.02.2019  
Saksutredning:  
Referater fra utvalgene under gjeterhundrådet ble gjennomgått.  
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Saker/referat fra møte i prøvenemnda i forkant av arbeidsmøtet ble 
gjennomgått sammen med prøvenemnda i rådsmøtet. 
Vedtak: 
Innspill gitt fra prøvenemnda i referat fra møte 26.02.2019 og tas med i 
drøftinger og grunnlag for beslutning i rådsmøtet.  
 

4/2019 Oppsummering fra møtet med fylkene 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 3: Oppsummering fra møtet med fylkene 
Saksutredning:  
Gjeterhundrådet gikk gjennom oppsummeringen av møtet.  
Vedtak: 
Oppsummeringen sendes ut til fylkene sammen med referat fra 
rådsmøtet.  

 
5/2019 Prøveavgift 2019 
 
  Vedtak: 

Avgift på kr 60 ble vedtatt å beholdes uendret 
 

6/2019 Arbeidsplan 2019 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 4: Arbeidsplan 2018 
▪ Vedlegg 5: Forslag arbeidsplan 2019 
Saksutredning:  
Arbeidsplanen 2018 ble gjennomgått og saker som ikke ble ferdigstilt 
eller utført i 2018 ble overført til 2019.  
Utkast til arbeidsplan for 2019 ble lagt fram for møte og korrigert etter 
innspill fra prøvenemnda og i møtet. 
Vedtak: 
Arbeidsplan 2019 ble vedtatt med innspill på korrigeringer fra 
prøvenemnda og i møtet. 

 
7/2019 Prøveregler – revideres 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 6: Prøveregler 
Vedtak: Prøvereglene justeres iht forslag til endring fra prøvenemnda. 
Endring: Kravet til 60 poeng for deltagelse på Norsk Nursery fjernes. 
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Forslag til endringer i krav som medfører programendringer må avklares 
ift kostnad og konsekvens for prøveprogrammet.  
Forslaget fra dommersamlinga tas opp til ny vurdering etter at saken er 
utredet.  
 

 
8/2019 Dreiebok – revideres 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Vedlegg 7: Dreiebok for gjeterhundprøver 
Saksutredning:  
Dreiebok er gjennomgått av prøvenemnd og dommerutvalget, og 
legges fram for rådet for godkjenning. Innspill fra tidligere møter er 
hensyntatt.  

  Vedtak: 
Dreieboka oppdateres med følgende endringer: 

• NSG sentralt bistår med resultatservice og streaming på Nordisk, 
NM og finale i norgesserien. 

• NSG har ansvar for premier på NM (topp – 16) og i Norgesserien 
(topp – 10).  

• Regelendring: Norsk Nursery – kravet til 60 poeng for deltagelse 
fjernes. 

• Regelendring: Krav til bruksprov – som del av krav for å få 
bruksprov, skal en ha oppnådd minimum 50% av summen av de 
tre første momenta. Utgang, løsing og inndriving. (20+10+25)/2 
= minimum 28 poeng.  

  
9/2019 NKK 
 

Saksutredning:  
Cathinka orienterte om samarbeidet med NKK og om behovet for 
samarbeidsmøte mellom NKK og NSG.  
 
Antall medlemmer i NSG med koblet medlemsskap til NKK utgjør > 200 
medlemmer. Det utgjør sannsynligvis mindre enn 10% av medlemmene 
med gjeterhund. Rådet diskuterte tiltak og behov for informasjon til 
medlemmene. Koblet medlemsskap er rimeligere for NSG sine 
medlemmer. Prisen er pt kr 190 per år.    
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Vedtak:  
NSG tar initiativ til samarbeidsmøte med NKK. Ansvar: Audun Seilen og 
Lars Erik Wallin. 
Info med beskrivelse av medlemsfordelen ved koblet medlemskap 
legges på websida til Gjeterhund.   
 
 

10/2019 Årskalender gjeterhund 2019 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 8: Årskalender gjeterhund 2018 
Vedtak: 
Årskalender 2019 lages etter samme mal som tidligere år Kalenderen 
legges på websida og sendes ut til gjeterhundlag/nemnder, og fylkeslag 
i NSG når referatet er godkjent. 

  
11/2019 Gjeterhund som satsingsområde i NSG 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪  Vedlegg 9: Måltavle med tiltak for økt bruk av gjeterhund  
Saksutredning: 
NSG`s årsmøte i 2018 vedtok 4 hovedsatsingsområde. Økt bruk av 
gjeterhund var ett av de fire. Rådet har satt opp 6 tiltak/delmål som 
det er dokumentert status for i 2018 og som er videreført som mål i 
2019.  
NSG sentralt har gjennom spørreundersøkelse til lokallagsårsmøtene 
fått svar fra 120 lokallag. På spørsmål om hvor mange av lagets 
medlemmer som har gjeterhund er det i gjennomsnitt svart 28%.  
Rådet drøftet å utvide med ett nytt tiltak/delmål nr 7. Det nye tiltaket 
er informasjonskvelder med tema aktiv bruk av gjeterhund. Hensikten 
er å sette ytterligere fokus på arbeidshunden og gi flere innsikt i 
nytteverdien og kunnskapen om gjeterhund. 
Vedtak: 
Rådet søker styret i NSG om ekstra bevilgning på kr 2500 per kurskveld 
som gjennomføres i perioden 01.04.2019-31.03.2020. Tiltaket settes 
inn for å øke kunnskap om aktiv bruk av gjeterhund og rekruttere flere 
deltagere på kurs i bruk av gjeterhund.       
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12/2019 Orientering fra råd og utvalg 
 

Dokument som fulgte saken: 
• Referat fra dommermøte oversendt i egen e-post fra Audun 

 
Saksutredning:  
Audun Seilen informerte rådet med siste nytt fra avlsrådene og 
dommerutvalget.  
Vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering.   

 
13/2019 Status NM 2019 

 
Saksutredning:  
NM arrangeres i Hedmark. Audun oppdaterte med status for 
arrangementet.  
Vedtak: 

- Komiteen ble oppfordret til å invitere representanter fra NSG sentralt og 
styret til komitemøter for å sikre involvering og god kontakt underveis. 

- Rådet sender ut informasjon til fylkene med tiltak som er vedtatt for å 
styrke økonomien og bistand til arrangementet. Fylkene oppfordres til å 
søke på NM i 2020. 

- Rådet oppdaterer dreieboka for NM arrangementet. 
- Det settes i gang et arbeid med sponsorer/reklame ved streaming av 

arrangementet. Rådet, styreleder og sekretær involveres til å 
gjennomføre en piloten på optimal løsning for partene gjennom en 
sponsoravtale for reklame inn på streaming av hovedarrangementene.  

 
 
14/2019 Innkomne saker 

• A. Brev fra Buskerud 
• B. Brev fra Rogaland 

• C. Brev fra Østfold 
• D. Brev fra Oppland 
• E. Brev fra Sogn og Fjordane 
• F. Brev fra Nordland og Troms 

 
Dokument som fulgte saken: 
• Vedlegg 9: Kopi av brev/info om sakene 
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Saksutredning: 
A. Brev fra Buskerud. Svar på henvendelse fra Buskerud vedrørende 

økonomi for gjeterhundrådet ble oversendt i egen e-post 20.02.19. 
Buskerud ba om en oversikt før de skulle ha sitt møte 22.02.19. 

B. Brev fra Rogaland. Spør etter retningslinjer og oversikt over hvor 
mange hunder som deltar på kurs. Hensikten er å få en oversikt 
med grunnlag for å gi økonomisk støtte til aktiv bruk av gjeterhund i 
eget fylke. Audun Seilen følger opp med svar til Rogaland. 

C. Brev fra Østfold. Innspill på at lokallaga ikke bør pålegges oppgaven 
å innstille på dommerkandidater. Ønsker diskusjon på etiske 
retningslinjer for prøver og treninger. Audun Seilen følger opp med 
svar til Østfold.  

D. Brev fra Oppland knyttet til kostnader for dommeropplæring. Audun 
Seilen tok opp saken i dommermøte og det ble konkludert at 
dommerutvalget ser nærmere på saken til neste møte. Audun 
sender svaret til Oppland. 

E. Brev fra Sogn og Fjordane vedrørende endring i grunnkvote til NM. 
Saken ble tatt opp i rådet. Det ble konkludert med at dette er en sak 
som bør ses på etter avklaring rundt fylkessammenslåinger. Et 
endringsforslag vil også medføre at saken må sendes på høring. 
Audun Seilen kontakter Sogn og Fjordane om vurderingen og  

F. Brev fra Nordland. Henvendelse knyttet til dispensasjon fra å delta 
på dommersamling. Søknaden ble innvilget.  

   
15/2019 Eventuelt 

• Styreleder Kjell Erik Berntsen svarte på spørsmål om oppnevning av 
nye råd og utvalg i NSG og vedtatte instrukser. 

 
 
Referent 
 
Ken Lunn 
Organisasjonssjef 
Norsk Sau og Geit      
 


