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Innkalling til møte i Gjeterhundrådet 

 
Tid:  17. januar 2011. Kl 10.00 
Sted:  Gardermoen Kurs og Konferansesenter 
 
 
Saksliste: 
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Sak 3/11 Gjennomgang av gjeterhundarbeidet i NSG  
Sak 4/11 Orientering fra avlsrådet 
Sak 5/11 Gjennomgang av prøvesesongen 2010  
Sak 6/11 Budsjett og arbeidsplan 2011 
Sak 7/11 Instruktørutdanning 
Sak 8/11 Dommerlista  
Sak 9/11 Utnevne to medlemmer av prøvenemnda  
Sak 10/11 Samarbeidet med Norsk kennelklub 
Sak 11/11 Kaptein på landslaget 
Sak 12/11 Eventuelt 
 
Til stede:  Andreas Groseth, Håkon Skjervold, Oddbjørn Kaasa, Atle Arnesen,  

Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin deltok til og med sak 3. 
   
 
Sak 1/11 Godkjenne innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
Sak 2/11 Godkjenne referat fra forrige møte  
 
Vedtak: 
Referatet fra forrige møte godkjennes 
 
Sak 3/11 Gjennomgang av gjeterhundarbeidet i NSG  
Andreas orienterte om sine tanker rundt gjeterhundarbeidets plass i Norsk Sau og Geit. 
Atle tok opp organisering og struktur. 
Ove Ommundsen fulgte opp med å si at styret var godt fornøyd med gjeterhundrådet. 
 
Vedtak: 
• Gjeterhundrådet bør ta en gjennomgang av organiseringa av gjeterhundarbeidet, blant 

annet med sikte på ei ensartet organisering på fylkesnivå. 
• Referatene fra gjeterhundrådet bør sendes styret i NSG for gjennomsyn, før sakene er 

endelig vedtatt. 



• I henhold til generalsekretær og styreleder i NSG løses sekretærfunksjonen ved bruk av 
interne ressurser i sekretariatet. Gjeterhundrådet er svært lite tilfreds med foreslåtte 
løsning, og ønsker å få vurdert alternative muligheter. 

• Med bakgrunn i siste års utvikling av gjeterhundarbeidet og erfaringer med dette, ser vi at 
det er et klart behov å ha sekretariat med mer enn dagen stillingsbrøk på 20 %. 

 
Sak 4/11 Orientering fra avlsrådet 
Atle Arnesen orienterer om arbeidet i avlsrådet i 2010 og hva avlsrådet vil prioritere i 2011. 
Det ble lagt fram en god skriftlig orientering. 
 
Vedtak: 
Orienteringa ble tatt til etterretning og brukes i det videre arbeid.  
 
Sak 5/11 Gjennomgang av prøvesesongen 2010 og planlegge 

prøvesesongen 2011 
Prøvene i 2010, herunder NM og Norgesserien gås gjennom. Oddbjørn Kaasa orienterte.  
 
Vedtak: 
• Orienteringen om sesongen 2010 ble tatt til etterretning.  
• For Norgesserien og Nord-norsk mesterskap 2011 får arrangørene velge fritt blant 

seniordommerne. Gjeterhundrådet har mulighet til å overstyre hvis det blir skjev 
fordeling. Gjeterhundrådet utnevner dommere til NM. Hvis en NM-arrangør ønsker 
utenlandsk dommer, vil det bli vurdert. 

• NM 2011 gjennomføres med 90 deltakere. Økonomisk kompenseres dette med økning i 
startkontingenten. Etter NM 2011 vil antall deltakere bli evaluert. 

• Fylkesnemndene/-laga tilskrives for aktuelle arrangører i 2012. 
• Fylkesnemndene/-laga tilskrives for tilbakemelding på NM kvotene for 2011 og framtida 

for Norgesserien. Prøvenemnda lager dette utkastet.  
 
Sak 6/11 Budsjett og arbeidsplan 2011 
Arbeidsplanen bør utarbeides i samarbeid med ny sekretær, det er derfor ikke laget forslag til 
arbeidsplan til møtet. Det lages et utkast til budsjett som legges fram på møtet. 
 
Vedtak: 
• Saken utsettes endelig til sekretær er på plass. Prøveavgifta settes til kr. 50,- 

pr. start. 
• Andor Bjørke og Stig-Runar Størdal bes om vurdere dataløsninger for gjeterhundrådet. 

Denne vurderinga bes legges fram til påske. 
  
Sak 7/11 Instruktørutdanning 
På sitt møte i oktober 2010 vedtok gjeterhundrådet følgende: 
1. Det opprettes ”instruktørregioner” lik dommerregionene 
2. Fylkene bes komme med forslag på ”seniorinstruktør” (hovedinstruktør) i sin region 
3. Vi tar sikte på samling for hovedinstruktørene før lamming 2011. Kanskje en i nord og en 

i sør. 

Dette er formidlet til fylkeslaga/-nemndene, som ble bedt om å sende inn forslag til 
hovedinstruktører. Følgende fylker har svart: Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre 
og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud, Oppland og 



Hedmark.  De tilbakemeldinger som har kommet er av ulike typer. Noen fylker har kort og 
greit kommet med forslag på hovedinstruktører, men andre fylker, i ulik grad, er uenig i hele 
opplegget. Av de fylkene som er uenig i ordningen med instruktørregioner, har noen valgt å 
ikke komme med forslag på hovedinstruktør overhode, mens andre har forslag på kandidater. 
Ett fylke har kun gitt tilbakemelding på de ikke har forslag til kandidat på hovedinstruktør. 
 
Ut fra de tilbakemeldinger som har kommet, er det tydelig at forslaget om instruktørregioner 
og hovedinstruktører ikke har skapt den store entusiasmen i Gjeterhund-Norge. Grunnene til 
dette er nok flere. Enkelte fylker føler nok at de vil bli fratatt en viktig og interessant oppgave 
som har fungerer godt hos dem. Det er nok også noen misforståelser ute og går. Det har ikke 
vært gjeterhundrådets intensjon å lage en instruktørutdanning som er ensrettet i forhold til hva 
som er ”riktig” måte å trene en gjeterhund. Forslaget er mer å skape en instruktørutdanning 
som har en viss profesjonalitet i forhold til innhold og kvalitet på gjeterhundarbeidet. Ønsker 
vi ei ordning, der du er NSG-godkjent instruktør, bør instruktøren som er utdannet i Rogaland 
ha ei utdanning som er sammenlignbar med den som er utdanna i Troms. Det er likevel 
ingenting i veien for at det kan være ulike måter å være instruktør på, og ha ulike ideer og 
metoder for trene en gjeterhund. Så lenge vi holder oss innenfor lovverket om dyrevelferd, 
skal det være lov å være forskjellig! Det er vel heller ikke gjeterhundrådets intensjon at 
hovedinstruktøren er den eneste som skal være instruktør for de andre instruktørene i sin 
region. For det første er det åpent i forhold til hvor mange instruktører det skal være i sin 
region, og det skulle vel fortsatt være fullt mulig å hente inn instruktører utenfra, for å være 
instruktører på instruktørkurs. 
 
Det er uansett umulig for gjeterhundrådet å innføre ei ordning som får en så bastant negativ 
tilbakemelding fra fylkeslaga/-nemndene. Det virker også som at forslaget kom noe bardust 
på fylkeslaga/-nemndene og forslaget burde nok ha vært forberedt og utdypet langt bedre. 
Gjeterhundrådet bør derfor ta tilbakemeldingene til etterretning og drøfte instruktørordningen 
på nytt, ut fra de svar som gjeterhundlaga/-nemndene har gitt. 
 
Det er kanskje en mulighet at i stedet for å bruke navnet hovedinstruktør, eller 
seniorinstruktør, bruker navnet koordinator. Hvert fylke kan ha en slik koordinator. Og så kan 
de fylkene det er naturlig for, samarbeide om instruktørutdanning. Samtidig bør 
gjeterhundrådet ha ei liste med erfarne og anerkjente instruktører som kan brukes på 
instruktørkurs. Hvis andre enn disse skal brukes på instruktørkurs (for eksempel utenlandske) 
bør NSG/Gjeterhundrådet først godkjenne dette. Dette gjelder da kurs som skal ha gi 
kursdeltakeren status som NSG godkjent. Det vises til vedlagte mal for NSG-godkjente 
instruktører. 
 
Vedtak: 

1. Fylkeslaga/-nemndene beholder ansvaret for å utdanne instruktører på trinn I og II. 
Gjennomførte instruktørkurs rapporteres til gjeterhundrådet. 

2. De fylkene som det er naturlig for, bør samarbeide om instruktørkurs.  
3. Gjeterhundrådet lager ei liste med erfarne, anerkjente instruktører, som kan brukes på 

instruktørkurs. 
4. Veiledende godtgjøring for instruktører er i tråd med NSG`s tillitsmannsgodtgjøring. 
5. Oversikt over utdanning av instruktører (vedlagte oversikt) vedtas og gjennomføres. 
 

Sak 8/11 Dommerlista  
Vedlagt er oversikt over de som var på dommerkurs i 2010.  
 



Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga tidsnød. 
 
Sak 9/11 Utnevne to medlemmer av prøvenemnda  
Jo Agnar Hansen og Oddbjørn Kaasa er på valg 
 
Vedtak 
Oddbjørn Kaasa utnevnes fram til nytt gjeterhundråd utpekes. Hvis aktuelt, trer da ny person 
fra gjeterhundrådet inn som medlem av prøvenemnda. Jo Agnar Hansen utnevnes til medlem 
av prøvenemnda for to nye år. 
 
Sak 10/11 Samarbeidet med Norsk kennelklub (NKK) 
Med bakgrunn i erfaringene i fra 2010 drøftes det videre samarbeidet med NKK 
 
Vedtak: 
Det avtales møte NKK så fort som mulig. Andreas Groseth og Atle Arnesen deltar fra 
gjeterhundrådet. 
 
Sak 11/11 Kaptein på landslaget 
 
Vedtak: 
Jo Agnar Hansen utnevnes til kaptein for landslaget for 2011. Sander Hindenes utnevnes til 
vara. 
 
 
Sak 12/11 Eventuelt  
 
 
 
 

Andreas Groseth     Stig-Runar Størdal 
Leder       Sekretær 


