
Referat styre møte 06.02.2017 

Tom E, Svein R og Knut 

Start 2115 – 23oo 

 

Sak 1.17  

Årssmelding  

5 Styremøter pr tlf og en del annen korrespondanse.  

6 Behandlede saker.  

Vårkvalik i Lofoten  

Fm i Bleivassli  

NNS i Hammarøya  

Ca 410 startene på prøve i 2016  

Ant kurs. Svein sjekker dette  

Vi hadde 5 hunder til nm beste hund plassering nr 19.  

Vi hadde 2 hunder på landslaget.  

Fylkesmester kl 1 Finn Engan, Sthil  

Fylkesmester kl 2 Elvin Rølvåg, Buster  

Fylkesmester kl 3 Knut O Nymo, Baluba  

NNS vinner Svein Ragnar Enga, Miko. nr 2 Finn Engan, Zenta. Disse representerer Nord Norge på 

landslaget.  

Oppdatterte dommere: Svein Enga, Knut Nymo og Finn Engan.  

Allmenn møte under Fm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 2.17 

Budsjett: 

Forslag til budsjett Gjeterhund nemda 2017. 

 

Aktuelle Støtter: 

 
1. Nm. 
2. Nord-Norges serien. 
3. Fylkesmesterskap. 

       
4. Vårkvalik. 
5. Sommer kvalik 
6. Landslagdeltakere. 
7. Kurs og andre støtter. 

 

 

1. NM deltaker støtte i form av at Gjeterhund nemda dekker startavgift. 
Nordland har i år 5 + 1 reserve plasser. Start kontingent er kr 500,-  
pr.ekvipasje 

kr 

 
 
3000,- 

2. Nord-Norgeserien krever mere en ordiner Dp.  
Eks: større arena, dommer som ikke representerer de tre nordligste fylkene, 

Premier av minnerik verdi etc 

kr 

 
 
 
4000,- 

3. Fylkesmesterskap, krever mere en ordiner Dp.  
Eks: større arena, dommer som ikke representerer de tre nordligste fylkene, 

Premier av minnerik verdi etc 

kr 

 
 
 
4000,- 

4. Vårkvalik, krever mere en ordiner Dp. Eks: større arena, dommer som ikke 
representerer de tre nordligste fylkene. 

kr 

 
 
2000,- 

5. Sommer kvalik 
kr 

 
 
2000,- 

6. Landslagdeltakere. 
kr 

 
 
5000,- 

7. Instruktør kurs (brukes av fondet).                                                             kr 
                                                                                                                                   

10 000,- 

        8.Kursstøtte                                                                                                       
 

5000,- 

Sum kr 35 000,- 

 



Sak 3.17 

Høringer: 

Det foreligger 2 stk forslag på kandidater. 

 Finn Engan 

 Roy Aakre 

Roy ønsker ikke å være i nemda. Finn ønsker å sitte. 

1. Svein Enga tar gjenvalg. 

Mulige kandidater: 

Geir Amundsen, Jan Tore Johansen, Håkon Skjervold, Ivar Thoresen, Jan Ketil Fjelldahl. 

 

Sak 4.17 

Følgende prøver vil inngå i kvaliken: 

1. Vårkvalik 2 prøver. Frist for arrangør 24.02.2017  

2. Juni prøve Bleikvassli 2 prøver.  Frist for arrangør 15 mars konklusjon dato. 

3. Fm nordland 2 prøver. Meløy frist for dato 24.02.2017  

4. NNS Nordland 2 prøver. Leirfjord tenker på saken 24.02.2017 Tom E utretter 

dette. 

5. NNS Troms 2 prøver. 

 

 6 av 10 blir tellende. 

Det er kommet inn to presiseringer fra Leirfjord og Hemnes disse er kommet inn før 

høringsfristen. Nemda forholder seg til de først innsendte høringene. 

Med å velg 6 av 10 prøver ønsker nemda og i vareta følgende: 

1. Diende og drektige tisper, i form av flere valg av prøver. 

2. Øke muligheten til større geografisk spredning av prøvene. 

3. Øke til flere prøver slik at man gir bedre rom i sank perioden. 

4. ivareta eventuelle skader i sesongen på best mulig måte. 

5. Heve kvaliteten på prøvene da kvalik prøvene går med deling og singling. 

6. Holde miljøet i gang gjennom året i form av flere prøver. 

7. Gi flere muligheter for landslagsdeltakerne i form av flere prøver med økt kvalitet. 



8. Vi har også tatt høyde i budsjettet 2017 som skal være med på å stimulere til å øke 
kvaliteten. 

9. Gi bedre muligheter for rekrutterende ekvipasjer i form av flere prøver. 

10. Øke muligheter for flere ekvipasjer å få kvalik poeng, slik at vi har flere rangerte til NM 
kvote. 

 

Prøver for kvalikken 2017: 

Feb-Mar Vårkvalik. 2 prøver 
Juni-juli Sommerprøve. 2 prøver 
Aug - sept Fm  2 prøver 
Aug - okt Nns Nordland 2 prøver 
Aug - okt Nns Troms 2 prøver  
 sum 10 prøver 
 

Formålet vil være å skaffe Nordland et bedre feste i toppsjiktet innen gjeterhund i Norge. Vi 
har de siste årene vist en positiv utvikling som mulig kan assosieres med den økte 
aktiviteten. 

Nordland var det fylkene i landet med flest startende ekvipasjer på gjeterhund prøver i 2016, 
dette ønsker vi å opprettholde i 2017 også. 

Da gjenstår det å se om dette er veien å gå og hva resultatene bringer etter endt sesong 
2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 5.17 

Arbeidsplan 2017 

Skaffe arrangører for følgende prøver: 

 Vårkvalik, mangler arrangør. 

 Juni prøve, mangler arrangør. 

 Fm denne prøve har Meløy påtatt seg 

 NNS, mangler arrangør. 

 

  deltaker til Nemd. 

 Stimulere til Instruktør kurs, inspirer til kurs i fylket. 

 Oppdatering av dommere. (Olav Lillemo, Finn E.) 

 Avholde styremøter etter behov. 

 

Sak 6.17 

Evaluering av NNS: 

Svein skriver evaluering til gjennomsyn av nemda. 

 

Sak 7.17 

Innkommende søknad fra Knut Nymo ang støtte Landslagsdeltakelse 2016.  

 


