
Rogaland Gjeterhundlag Årsmelding 2015 

 

Medlemmer og styre. 

Rogaland gjeterhundlag hadde ved årskifte  116  betalende medlemmer. 

Styret i laget har i 2015 hatt følgende sammensetning. 

Leder:             Jan Tore Brattebø 

Nestleder:      Johannes Skårland 

Kasserer:        Jane Espevoll 

Sekretær:        Jacob Vetrhus 

Styremedlem: Hartvik Johnsen 

1 varamedl:    Erlend Kvinnesland 

2 varamedl:    Sven Kverneland 

3 varamedl:    Sverre Nordbø 

Ansvar for nettsida er det Jacob og Jan Tore som har hatt. 

Styret har hatt 3 styremøter og ellers hatt kontakt på telefon og mail i 2015. 

Nye førere med godkjent gjeterhundprøve 

Rogaland har fått 10 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2015. 

Disse er:Alf Inge Knutsvik og Kaisa 

              Anton Hetland og Lennie 

              Andreas Hebbinghaus og Meg 

              Øystein L.Kleppa ogTilla 

              Roy Joakim Egeland ogTarzan 

              Rasmus Bø og Ronja 

              Kjell Arne Havrevold og Lassie 

              Emilie Moi Eikje og Izi 

              Julie Bjelland og Blackie 

              Tommy Brekke og Siko 

 



Nye gjeterhunder: 

58 nye gjeterhunder i Rogaland har oppnådd kravene til gjeterhundprøve (60p i kl1)i løpet av året. 

Gjeterhundprøver  

Det har vært stor prøveaktivitet i rogaland i 2015.I alt har det vært avviklet 27 prøver fordelt på 
følgende klasser: 

Kl 1:                                            11 prøver 

Kl 2:                                            5   prøver 

Kl 3 med deling og evt singling 10 prøver 

Kl 3 med dobbelhent                  1  prøve 

Av disse er det 1 Fylkesmesterskap,2 Fatlandcup innledende + 1Finale, 

 2 norgesserieprøver og 2 norsk nursery prøver. 

I alt har  609 hunder gått prøve i Rogaland i 2015.Det er veldig bra.Dette sier litt om det store 
dugnadarbeidet som er lagt ned.RGL retter stor takk til alle som har arrangert og deltatt på prøvene. 

Gjeterhundkurs: 

Det har i 2015 vært arrangert en del gjeterhundkurs i fylket. 

I Hå har det vært sommerkurs på Varhaug.Startet 24/6 og gikk over 8 kvelder med avsluttende 
prøve.ca 15 deltakere.Instruktører var Arvid Årdal,Tore Matningsdal og Jarl Nord-Varhaug. 

I Årdal i Ryfylke har det vært 2 vinterkurs 17-18/1 med 10 deltakere.Instruktør Johannes Skårland og 
15/2 og14/3 med 8 deltakere.Instruktør Kjell Helland.Avsluttende prøve 15/4. 

I Nordfylke har det vært vinterkurs 10-11/1 og 14-15/2 med 6 deltakere.Instruktør Jane Espevold. 

Det har også vært vinterkurs i nordfylke i des-jan(10 dager) med 10 deltakere.Instruktør Gerhard 
Håkull.Her var det også avsluttende prøve.Han har også hatt kurs 30/1-1/2 med 7 deltakere. 

Det går også ett vinterkurs nå som skal vare fra des 2015- Jan 2016 med 8 deltakere i 
nordfylke.Instruktører er Gerhard Håkull,Jakob og Svanhild Markhus. 

Organisert trening 

Det foregår organisert trening en gang i uka hos Kurt Kristensen i Egersund. 

Fatlandcupen 

Det ble 2 innledende omganger i fatlandcupen.Disse ble avholdt i Bjerkereim hos Svein Hestnes.Dette 
ble en kjempeflott helg og en verdig avslutning for Svein Hestnes som måtte gi tapt for kreften bare 1 
mnd etter. 

Finalen i kl 3 med dobbelhent ble avholdt hos Jarl Eirik Jakobsen på Klepp.Her var det Jan Egil Orthe 
som stakk av med seieren.På plassene bak kom Arvid Årdal med Qudi og Glenn Nodland med Mac. 

Fylkesmesterskapet 



Fylkesmesterskapet ble arrangert i Hå den 15.8 og det var 40 ekvipasjer,dette er veldig bra.FM gikk i 
kl 3 med deling og singling.Det var Arvid Årdal og Vår som ble fylkesmestre med Sverre Kvinnesland 
og Heather på 2 plass og Jan Tore Brattebø og Meg på 3 plass. 

Jane Espevoll og Iris ble beste unghund. 

NM deltakelse 

I 2015 ble NM arrangert i Gudbrandsdalen og Rogaland stilte med 11 ekvipasjer og Jane Espevold 
med Pia og Svanhild Markhus kom til finalen.Der endte Jane på en fin 3 plass og svanhild på en 16 
plass. 

Utenom det gjorde vi det ikke tilstrekkelig bra nok,så derfor mister vi en hund til NM 2016 og har da 
10 ekvipasjer vi kan sende. 

Norgesserien 

I 2015 har mange ekvipasjer fra Rogaland deltatt i Norgesserien.Serien bestod av 6 innledende 
prøver,der dei 4 beste telte i sammendraget.Dei 35 beste gikk vider til finalen som skulle bli arrangert 
i Telemark,men pga av tåke fikk dei ikke arrangert og resultatlista fra innledende ble stående.Vi 
hadde 6 hunder blandt dei 35 beste og Erlend Kvinnesland og Jossa ble Rogalands beste på en 8 
plass. 

Norsk og Nordisk Nursery 

Norsk nursery ble arrangert i Etne 7 og 8/11 med 47 startende ekvipasjer.Rogaland stilte med 10 
ekvipasjer men bare 1 av disse ble med til Nordisk Nursery i Hedmark helga etter.Det var Erlend 
Kvinnesland og Zac og dei endte på 4 plass til slutt. 

Takk for støtten 

Takk til alle lokkallag og personer som har deltatt på dugnad ved tevlinger,kurs og fellestreninger.En 
særlig takk til Fatland A/S for fine premier  til Fatland cup. 

For styret i Rogaland Gjeterhundlag 

Jan Tore Brattebø(leder) 

 

 

 

 


