
Dialogmøte Buskerud NSG og Gjeterhundnemda 

Nor Kro Bromma  

Dato: 25.03.2015 

Underskrift av referatet: 

Steinar Hagen og Jon Sand 

Stikkord 

Struktur på rapportering. Generell frist på en uke. 

NM til Buskerud – lagt til Lier  

Buskerud NSG gjeterhundnemda dekker deltakeravgift til NM 

Numedal har ikke eget gjeterhundlag, og har ingen planer om å etablere. 

Hallingdal har eget lag som fungerer bra. 

Oversikt over gjeterhundkontakter i fylket. 

Nettsidene 

Vinni legger inn info som vi sender til henne.  

Finne en som kan lage nettsider med interesse. Sigmund?  Vi bør ha en plattform som gir det 

utseendet vi vil ha, så jobben er bare å legge ut stoff. 

Sjekke i lokallaga om det er noen som kunne tatt på seg nettsidene. 

 

Er det gjort opp i forhold til prøveavgifter fra i fjor til NSG? 

 

Møte i nemda 

Leder :   Jon Sand    sand.jon@online.no   90838446 

Kasserer:  Sigmund Waaler Røed sigwa@online.no   90758116 

Sekretær  Steinar Strøm   steistr@hotmail.com   48064464 

Styremedlem  Steinar Hagen   s-hag5@online.no   90982666  

Knut Bakkerud  kbakkerud@yahoo.no  46793129 

Tevlingsansvarlig: Jane Kristiansen  jane.kristiansen@netcom.no  92458758 

 

 

Vi lager en arbeidsplan for hele året. 

 

Godtgjørelse brukes etter fylkeslagets regler for kjøring og møter. 

 

Referat etter møte skal være sendt maksimum en uke etter møte. 

 

Sigmund og Steinar H velger hvilke kontoer som skal brukes. Regninger må komme inn i 

kalenderåret.  

 

Har vi tilbakeført penger fra Norgescup fra 2014? Sigmund sjekker dette. 

 

Prøver 
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- Prøver er 1 april, vi har fått utsettelse i år. 

- For å søke om prøver. De som søker sender gjenpart til sekretæren i nemda.  

- Prøver i lokal regi kan søkes av lokallaget 

- Større prøver skal gå gjennom fylkeslaget LP, FM, NM ol. I 

 

Vi kan se når det er prøver på sidene til NSG.  

- Norgescupprøve – Øvre Eiker den 25 – 26 juli 

- Norgescupprøve - Lier 10 – 11 oktober 

- Lokalprøve i Hallingdal. Steinar H melder tilbake om mulig tid og sted. 

- Er det ønske om andre prøver i fylket.  

 

 

FM 

17 og 18 oktober. Vi anser at FM ikke er utslagsgivende for NM-uttaket. 

Steinar S snakker med Riverud i Prestfoss. Ev ikke, snakker Jon med Eldor Bjerke.  

Dommer: Vi hører med Cato Smørgrav 

 

 

NM i gjeterhund 

Arrangementsted skal være i Lier  

Jon og Sigmund skaffer resten av hovedkommiteen. 

Resten får jobber ut fra behov. 

Bane er avklart, kontrakt blir skrevet etter at vi har NM-komité.  

Sau er i orden. Jon, Arne eller Sigmund. 

 

Spørsmål fra Cathinka til nemda 

Hvordan ønsker Buskerud å ta ut deltakere til NM 

Vårt svar: Vi vurderer de enkelte ut fra resultater uten å ha noe poengsystem. 

 

Startkontigent til NM 

Nemda betaler startkontigenten til NM-deltakelse for deltakere fra Buskeud. Som før. 

 

Kurs 

Hallingdal  

Ønsker nybegynnerkurs i juni. En dag + oppfølging. Ikke over to dager. 

10 – 12 hunder, 6 – 7 personer. 

 

Numedal 

Kjører fast kurs på våren og fellestreninger på sommeren. I 2015 skal kurset være 10 – 12 

april. Ønsker oppfrisking av de som fungerer som lokale instruktører.  

 

Lier hadde kurs med Serge van der Sweep. Han gav et godt inntrykk. 

 



Felleshelg med Serge lørdag Hallingdal og søndag i Numedal. Kan det være en ide? 5-7 juni 

eller 12-14 juni? 

 

Prøver 

Kjøre små lokale prøver for å få fram lokale som vegrer seg mot å reise på andre prøver før de 

selv er trygge.  

 

Godkjente instruktører og dommere 

Vi får liste fra Cathinka over godkjente instruktører og dommere i Buskerud. Jon sjekker opp 

dette. 

 

Regler for prøver 

Vi følger de internasjonale reglene i utgangspunkter.  

I den siste dreieboka vår, er det ikke sagt noe om tid. I den internationale versjonen står det 15 

minutter. Hva mener vi om det? Av dyrevernmessige hensyn burde fører ha tid nok.  

 

Burde vi gjøre som f.eks i Storbritannia at de som har gjort en dårlig start blir blåst av banen 

slik at vi ikke bruker for mye tid? Dette fører til at vi kan normalt gi lengre tid pr løp i prøva. 

 

Administrativt 

Sigmund Waaler Røed gis rettighet for å disponere kontoene til Buskerud gjeterhundnemd.  

 

Styrets leder tildeles signaturrett. 

 

Steinar Strøm 

Ref. 

 

 

 

Steinar Hage      Jon Sand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


