
Referat styremøte i Gjeterhundnemda, Akershus sau og Geit 

  

Dato: 6. Januar 2015 

Sted: Skedsmokorset 

Tilstede: Steffen Pettersen, Linda Stubsjøen, Karianne Buer, Sissel Modin 

Fraværende: Ingen 

 

Sak 1/15 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

Gjeterhundnemda er pålagt av Akershus sau og geit å lage retningslinjer for sitt 

arbeide. Dette var ikke tatt med på sakslista. Saken er for omfattende til å tas under 

eventuelt, og behandles på eget styremøte i januar. Det er naturlig at påtroppende 

leder Geir Marring også er tilstede. 

 

Sak 2/15 Innrapportering til NSG og årsmelding 

  Skjemaer og saker som skal innrapporteres til NSG ble gjennomgått.  

 Vi ønsker å oppnevne en person med ansvar for å melde inn alle prøver i 

fylket. 

 Vi ønsker å rapportere direkte til NSG i saker vedr gjeterhund, med kopi til 

fylkesstyret. 

 Gjeterhundnemdas leder fikk oppgaven med å sy sammen årsmelding.  

 

 

 

Sak3/15 Innspill fra fylkeslaget vedr. uttaksregler til NM 

Det ble gjort justeringer i poengskalaen for lokalprøver/fylkesmesterskap, se tabell 

nedenfor. Uttaksreglene gjøres kjent for medlemmene så snart de er godkjent av 

styret i fylkeslaget. 

 

Uttaksreglene er etter dette: 

Det inngår 7 prøver i uttaket 

- 4 landsprøver 



- 2 distriktsprøver 

- Fylkesmesterskapet 

 

Av disse 7 prøvene skal de 2 prøvene med lavest poengsum strykes. 

Fylkesmesterskapet kan ikke strykes.  Hvis Akershus har fortrinnsrett til landsprøver i 

egenskap av arrangør/medarrangør er disse prøvene obligatoriske, hvis ikke er det 

valgfritt hvilke landsprøver man stiller på.  

Det forutsettes at det blir arrangert minst 2 bolker med landsprøver før NM. I 

motsatt fall må uttaksreglene endres så snart datoene for landsprøver er fastsatt. 

For landsprøvene benyttes skalaen for poeng på landsprøver. For distriktsprøvene og 

fylkesmesterskapet benyttes følgende skala: 

1. plass 40 poeng 

2. plass 35 poeng 

3. plass 32 poeng 

4. plass  30 poeng  

5. plass 26 poeng 

6.  plass 20 poeng 

7. plass 16 poeng 

8. plass 12 poeng 

9. plass 10 poeng 

10. plass  9 poeng 

11. plass  8 poeng       osv ned til 18.plass, deretter 0 poeng 

 

Alle deltakere fra Akershus og Østfold teller med i plasseringene. 

 

 

Sak 4/15 Status økonomi  

Regnskapet for 2014 og balansen pr 31.12.2014 ble lagt frem og gjennomgått uten 

bemerkninger 

 

 

Sak 5/15 Eventuelt 

Det ble gjort en oppsummering på vedtak gjort i 2014: 

1. Fylkeslaget betaler for startkontigent på NM og Internasjonale mesterskap. 

Gjelder foreløpig ikke Nursery. 



2. Geir Marring forelås som ny leder av gjeterhundnemda 

3. Vi ønsker mer samarbeid med sauebøndene i fylket, ønsker å tilby innkjøring av 

sau for bønder som vil ta i bruk gjeterhund. 

4. Vi vil ikke søke om å arrangere landsprøve alene i 2015, men har tilbudt oss å 

være medarrangør om Østfold ønsker å søke. Eventuelt kan vi skrive søknaden. 

5. Dommersamling januar/februar: NSG vil arrangere dommersamling for alle 

landets dommere. Samlinga skal finansieres av fylkene, dvs gjeterhundnemda. 

Det er ikke avklart hva dette vil koste. Gjeterhundnemda er positiv til at det 

satses på dommerutvikling, da gode lokale dommere kommer alle til gode. Lokale 

dommere gir også lavere dommerutgifter for arrangører av prøver. 

   

 

 

 

   


