
  

   Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Lørdag, 16. nov. 2019 Kl 15:30 

Sted: Kverneland 

Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Jacob Vetrhus, Anita Vikingstad 

(sekretær)  

 

1. Nye gjeterhundinstruktører 

Mottatt fire personlige søknader, en er etterspurt informasjons fra via innmelder og SMS, 

men ikke mottatt noe. 

Alle som har sendt søknad får innvilget denne, og blir invitert til å delta på instruktørkurset i 

februar.  

Det er mulig å søke Rogaland fylkeskommune om støtte til å arrangere instruktørkurset.  

Styret støtter at Jacob sender søknad om støtte.  

Det er ønskelig at det meldes inn kandidater til hovedinstruktør til NSG. Det er også et behov 

for å ha hovedinstruktør tilgjengelig i Sørvest-Norge. Styret ble enige om å vurdere 

kandidater til hovedinstruktør etter instruktørkurset i februar.  

2. Instruktørkurs 

Instruktørkurset avholdes på Kverneland, Sven ordner lokaler for teoridelen. Dato blir 21.-

23. februar forutsatt at dette passer for Jo Agnar Hansen. Leder venter på tilbakemelding.  

Styret støtter at det lages et utkast for retningslinjer for instruktører i Rogaland. Det foreslås 

at man i retningslinjene bl.a. sette krav om oppdateringskurs hvert 4. år, og at RGL skal 

arrangere instruktørkurs 2. hvert år.  

Når retningslinjene er utarbeidet, sendes disse ut til styret og det tas endelig beslutning om 

disse skal legges fram for årsmøtet på neste møte.   

3. Fløyter 

Prøveeksemplarene ble framlagt for styret. Bestiller 40 stk til førstegangsførere.  

4. NM 2020 

Dato for NM er satt til 15.-18. oktober 2020. Vi må sikre svært god logistikk for å sikre at det 

ikke blir forsinkelser som gjør at man kommer i konflikt med dagslyset.  

Foreslått organisasjonsmodell for arrangementet er vedtatt. Styret i RGL er styringsgruppa 

for arrangementet.  Dersom det oppstår behov for nye/utvidede team, justeres modellen 

etter hvert.  

http://www.nsg.no/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sven har ansvar for Team Bane/prøve/sau, og henter inn folk til dette.  Anita tar ansvar for 

Informasjon/kommunikasjon, og påbegynner noen av oppgavene som gjelder sponsorer. Det 

gjenstår å finne leder til Logistikk/frivillige og Økonomi/sponsor.  

Jacob hører også med RSG om de har noen de tenker er aktuelle. Alle må tenke på ellers 

tenke på deltakere i de aktuelle teamene, og melde tilbake forslag til Jacob/teamleder så 

snart som mulig.  

Første steg på vegen blir at NM-komiteen avholder møte med RSG og deretter NSG.  

5. Fatlandcup – vedtekter 

Vedtekter, med noen justeringer, er klare til å legges fram for Fatland, og deretter årsmøtet. 

Når det gjelder konkretisering av hvordan finalen skal avvikles ble styret enige om at:  

- Resultatlista fra de to innledende rundene snus på hodet.   

- Dersom en fører får to hunder etter hverandre, så flyttes en av førerens hund et 

startnr. tidligere. Dersom hunden mellom førerens hunder bryter, så skal føreren 

minst ha max.tiden for prøven til å forberede seg.  

Sven og Jacob tar møte med Fatland om vedtektene.  

6. Fylkesmesterskapet 

Det er utarbeidet vedtekter for FM for å klargjøre ansvars- og rollefordelingen mellom RGL 

og lokallag. Med noen justeringer er vedtektene klare til å legges fram for årsmøtet. 

Flere lokallag, heriblant Dalane og Rennesøy, er interessert i å være arrangør. Frist for å søke 

om å arrangere FM vil bli annonsert.  

7. Årsmøte 

Årsmøtet i RGL blir lørdag, 1. februar, og arrangeres på Mortavika. 

Styret støttet de nevnte sakene som ta 

Saker utenom de vanlige årsmøtesakene: 

http://www.nsg.no/


  
o Vedtekter Fatlandcup 

o Retningslinjer for instruktører i Rogaland  

o Fylkesmesterskap – vedtekter, inkl. for årets unghund 

o Valgnemnd – Odd Sverre Madland (død), Johannes Skårland, Jane Espevoll.  

Valgnemnd må gjennomføres med de to gjenværende medlemmene.  Det bør 

så velges to representanter til valgnemnd, hvor en sitter i to år og en sitter i 

tre år, slik at man kommer inn i riktig rytme for utskiftning igjen.  

Ellers er Sven og Ingar på valg til årsmøtet 2020.  Leder og vararepresentanter velges årlig. I 

tillegg må to velges til valgnemnd.  Sven og Jacob har bekreftet gjenvalg.   

8. Agrovisjon 2019 

RSG inviterte RGL til å delta på standen under Agrovisjon 2019. Sven og Ola deltok for RGL.  

Det var noe varierende hvor mange besøkende det var, men totalt sett en veldig positiv 

opplevelse og positivt å delta under RSGs paraply.  

9. Neste møte 

Tlf-møte søndag, 12. januar kl 19. Agenda blir satt senere, utover forberedelse til årsmøte 

2020.  
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Vedlegg 1 

Vedtekter for Fatlandcup 
 

Om Fatlandcup 
Fatlandcup er en regional konkurranse i bruk av gjeterhund, og Fatland AS er sponsor for cupen. 

Rogaland gjeterhundlag står ansvarlig for planlegging og gjennomføring av cupen, men dette kan 

gjøres i samarbeid med lokallag.  

Målgruppe og organisering 
Cupen er for ekvipasjer som hører hjemme i Agder, Rogaland og Vestland fylker. Ekvipasjer fra disse 

fylkene blir prioritert, men dersom det vurderes å være ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer 

fra andre fylker å delta.  Dette vurderes fra år til år etter påmelding. 

Cupen har to innledende runder. Det er en begrensning på tre hunder pr. fører, men det fylles på 

med flere hunder fra de nevnte primærfylkene dersom det er plass, før det tas inn hunder fra andre 

fylker.  

De åtte beste ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, 

som ikke allerede har kvalifisert seg i første runde, går videre til finalen i cupen.   

Gjennomføring 
Fatlandcup er en klasse III – prøve, og skal gjennomføres i henhold til Regler for gjeterhundprøver, 1. 

Generelle bestemmelser og 5. Prøveregler for klasse III, vedtatt av NSG. Prøvene i de innledende 

rundene inneholder elementene utgang, løsing, inndriving, driving, deling og kve. Sauene er 

umerkede.  

Finalen skal gjennomføres i henhold til Regler for gjeterhundprøver, 1. Generelle bestemmelser og 6. 

Prøveregler for prøver med dobbelthenting, vedtatt av NSG. Finaleprøven inneholder elementene 

dobbelthent (utgang, løsing og inndriving x 2), driving, sortering og kve. Startlista for finaleprøven 

skal settes opp på følgende måte:  

- Resultatlista fra de to innledende rundene snus på hodet, der de beste plasseringene får starte sist i 

finalen.  

- Dersom en fører får to startnr. etter hverandre, så flyttes en av denne førerens ekvipasje ett startnr. 

tidligere. Dersom ekvipasjen mellom denne førerens startnr. bryter, så skal føreren minst ha 

maksimumstiden satt for prøven til å forberede seg. 

Premiering 
I de to innledende rundene skal de seks beste plasseringene premieres.  I finalen skal de tre beste 

plasseringene premieres. Det er egen premie for «Beste nye fører», det vil si til beste ekvipasje i 

finalen som ikke har startet i finalen før.  

http://www.nsg.no/
nsg.no/getfile.php/13126744-1564486299/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2019_v1__.pdf


  

 

Sponsormidler og profilering av sponsor 
Fatland AS vurderer årlig sponsormidler som avsettes til Fatlandcupen. Sponsormidlene kan benyttes 

til nødvendige utgifter knyttet til prøven, men skal i hovedsak benyttes til premier.  

Det skal gå tydelig fram i alle sammenhenger at det er Fatland AS som er sponsor.  Eksempelvis skal 

dette nevnes i informasjon som legges ut på nettsider og sosiale medier.  Godkjent logo fra Fatland 

AS kan også benyttes på påmeldingsskjema og resultatlister. Det skal også tydelig framgå på 

premiene at det er Fatland som er sponsor for cupen.  På arenaen kan man med fordel benytte 

vimpler, duk, roll-ups og lignende. Fatland bistår arrangøren med tilgang til denne type profilering.  
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Vedlegg 2 

Vedtekter Fylkesmesterskap 
Målgruppe og organisering 
Fylkesmesterskap (FM) er for ekvipasjer som hører hjemme i Rogaland. Dersom det vurderes å være 

ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer fra andre fylker å delta.  Dette vurderes fra år til år etter 

påmelding. 

Fylkesmesterskapet i Rogaland skal arrangeres i henhold til Dreiebok for gjeterhundprøver og Regler 

for gjeterhundprøver, 1. Generelle bestemmelser, vedtatt av NSG.  

Rogaland gjeterhundlag (RGL) står ansvarlig for å arrangere FM årlig, jf. Dreiebok for 

gjeterhundprøver, punkt 3. Fylkesmesterskap. RGL har ansvar for planlegging og administreringen av 

FM, herunder påmelding, betaling, å skaffe dommer, resultatservice og premiering, mens praktisk 

gjennomføring gjøres i samarbeid med lokallag. Med praktisk gjennomføring menes utvalg av sau, 

gjennomkjøring av sau i forkant av FM, sørge for kvalifiserte utsettere, og matservering. RGL og 

lokallag må sette seg inn i Regler for gjeterhundprøver, samt Dreiebok for gjeterhundprøver i forkant 

av FM.    

Lokallag får dekket forhåndsgodkjente utgifter.  

Gjennomføring 
FM arrangeres som en klasse III – prøve. Dersom styret i RGL vurderes det som aktuelt kan det 

arrangeres FM også i klasse I og II. Regler for gjeterhundprøver skal til enhver tid legges til grunn for 

gjennomføringen.  

FM arrangeres med en innledende runde. Prøven inneholder elementene utgang, løsing, inndriving, 

driving, deling og kve. Sauene kan være umerkede eller merkede. 

De 10 beste ekvipasjene fra innledende runde går videre til finale, som inneholder elementene 

utgang, løsing, inndriving, driving, deling, kve og singling. Sauene skal være merkede.  

Startlista for finaleprøven skal settes opp på følgende måte:  

- Resultatlista fra de to innledende rundene snus på hodet, der de beste plasseringene får starte sist i 

finalen.  

- Dersom en fører får to startnr. etter hverandre, så flyttes en av denne førerens ekvipasje ett startnr. 

tidligere. Dersom ekvipasjen mellom denne førerens startnr. bryter, så skal føreren minst ha 

maksimumstiden satt for prøven til å forberede seg. 

Premiering 
De tre øverste plasseringene skal premieres. Førsteplass får også en vandrepokal. Dersom en fører og 

hund oppnår vandrepokalen tre ganger, vil vedkommende få pokalen til odel og eie.  

Det deles også ut vandrepokal til beste plassering for fører med unghund.  Unghund forstås i denne 

sammenhengen som hunder som fyller 3 år samme kalenderår som FM arrangeres, eller yngre. Fører 

som har oppnådd beste plassering for fører med unghund tre ganger, får vandrepokalen til odel og 

eie. Utdeling av vandrepokalene gjøres på årsmøte i RGL.  

http://www.nsg.no/
http://www.nsg.no/getfile.php/13126747-1564486366/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundpr%C3%B8ver/Dreiebok%20for%20Gjeterhundpr%C3%B8ver%202019_FINAL.pdf
nsg.no/getfile.php/13126744-1564486299/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2019_v1__.pdf
nsg.no/getfile.php/13126744-1564486299/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2019_v1__.pdf

