
                      

Årsmelding for Oppland Gjeterhundlag 2017 

Oppland Gjeterhundlag (OGL) sin arbeidsoppgave er å fremme gjeterhund 

som et viktig arbeidsredskap for næringen, og bidra til å opprettholde/heve 

nivået på førere og hunder på konkurranseplan. Under seg har OGL 6. stk. 

lokallag: Sør-, Midt- og Nord- Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland og Toten. 

Lokallagene organiserer treninger og kurs både sommer og vinter, der det vektlegges å favne 

over alle nivåer. Både om man akkurat har startet med sin første hund eller konkurrerer kan man 

få hjelp til å komme videre. Lokallagene organiserer også prøver på alle nivåer gjennom sommer 

og høstsesongen. 

Styret gjennom året: 

Leder: Sara Nilsen (velges for ett år av gangen) (på valg) 

Sekretær: Endre Amundgård (2016-2017) (på valg) 

Styremedlem: Sonja Heimdal (2016-2017) (på valg) 

Kasserer: Gudbrand Stokke (2017-2018) 

Styremedlem: Roger Andre heiene (2017-2018) 

Varamedlemmer:  

Mette Berg (på valg), Henning Andre Andersen, Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

Revisor: Ragnhild Røssum. 

Valgkomite: 1.Guro Søberg (på valg) - 2. Arnfinn Beito - 3 Jan Briskeby. 

Styret har gjennom året hatt fire styremøter. Ett telefonmøte og tre møter med fysisk 

tilstedeværelse. Mye av styrearbeidet gjennom året skjer i hovedsak gjennom 

epostkorrespondanse. 

Noe av sakene gjennom året. 

 Årsmøteforberedelser. 

Årsmelding, regnskap, budsjett, forslag til arbeidsplan , valg og 

vedtektsendringer. 

 Spørreundersøkelse Norgesserie 

 Søknader og tildeling av Norgesserieprøver - Norsk Nursery. 

 Oppdatert vedtekter i etterkant av vedtak på årsmøtet. 

 Sett på muligheter for alternative inntektskilder til OGL. 

 Ordne premier 

 Diverse vedr. valg av representanter til nemnder, råd og utvalg. 

 Oversendt diverse saker fra lokallag til NSG. 

 Besvart forskjellige henvendelse fra NSG. 

 Besvart spørreundersøkelse fra NSG vedr. Norsk Nursery. 

 Gjennomgang av instruktørlister, sjekket muligheter for instruktørkurs. 

 Ledermøte. 

Etter ønske fra årsmøtet ble det avholdt et ledermøte for lokallag på Otta den 20. juni. 

Utgangspunktet for møtet var å drøfte eventuell treningssamling for NM deltakere. Fem av seks 

lokallag var representert på møtet. Ett lag kunne ikke møte på grunn av situasjon knyttet til 

ulveangrep. Referat fra møtet ble skrevet underveis, opplest til alle deltagere og sendt til 

lokallaga på slutten av møtet. Konklusjonene fra møtet endte i all hovedsak ut på forhold knyttet 

til samhold, miljø og distriktsprøver. Som følge av dette ble det foreslått å prøve å få i gang en 



uhøytidelig distriktscup mellom lokallagene i fylket. Valdres tok med seg utfordringen fra møtet 

og stelte i stand et arrangement som en for øvrig ønsker blir et årlig arrangement som arrangeres 

på rullering mellom laga. Se mer under valdres Gjeterhundlag. 

I tillegg til det styret har jobbet med, har styreleder deltatt på følgende: 

- Ledersamling på Gardermoen  

- Deltatt på et styremøte med OSG 

- Telefonmøter ifbm. valgkomite arbeid, valg region øst. 

- Representert OGL på ulike gjeterhund-arrangementer. 

 

Fra sentralt hold innenfor gjeterhund mottar styret en del henvendelser gjennom året. Dette er 

henvendelser som styret normalt videresendes på høring til lokallag før styret gir tilbakemelding 

videre. Som det har vært nevnt tidligere er det vanskelig å få tilbakemelding på henvendelser 

som blir sendt ut. Noen er flinke men ikke alle.  

Dommere i OGL: 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Henning Andre Andersen Valdres Gjeterhundlag 

Instruktører i OGL: 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Ronny Smedsmo, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  (under utdanning) 

- Anne Kari Veikleenget, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Knut Bakkom, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Guro Søberg, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Tor Romsås, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag   (under utdanning) 

- Bernt Gunnar Hamar, Hadeland Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Svein Haugseth, Hadeland Gjeterhundlag 

- Sara Nilsen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Tor Geir Ulstein, Toten Gjeterhundlag 

- Erik Sveen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Klara Karlsen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Mette Berg, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Pål Høygård, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag (under utdanning) 

- Henning Andre Andersen, Valdres Gjeterhundlag 

- Steinar Lyseng, Valdres Gjeterhundlag 

 



Medlemmer i laget: (fjorårets tall i parentes) 

Nord Gudbrandsdal: 54 (45) 

Midt Gudbrandsdal:  43  (40) 

Sør Gudbrandsdal: 36 (40) 

Valdres:  16 (34) 

Hadeland:  27 (32) 

Toten:   34 (31) 

Totalt:   210 (222) 

 

Det bemerkes at totalantallet ovenfor er totalantall medlemskap og ikke totalantall medlemmer i 

lokallagene. Dette fordi at det er mange som er medlemmer i flere forskjellige lokallag. 

Laget sine representanter i råd og utvalg  

Torkjel Solbakken sitter som fast medlem i prøvenemda. 

Torkjel solbakken – 1. vara i gjeterhundrådet. 

Are Krogh sitter i avlsutvalget for Border Collie. 

Camilla Oden sitter i avlsutvalget for Woking Kelpie. 

Oppland har hatt følgende distrikts prøver;  

02.04-  Nord-Gudbrandsdal – klasse 1 (arrangert privat) 

17.04-  Nord-Gudbrandsdal – klasse 1. 

20.05-  Nord-Gudbrandsdal – klasse 2 og 3 (arrangert privat) 

15.07 - Valdres – klasse 1 og 2. 

05.08 - Sør-Gudrandsdal – klasse 1 og 2. 

19.08 – Toten 

Aktiviteter innenfor fylket:  

En registrerer en del aktivitet i deler av fylket, men skulle gjerne sett at aktiviteten i enkelte 

områder hadde vært bedre. Aktiviteter er en viktig del for å skape samhold, miljø og læring. 

Dette vil igjen føre til at flere kommer i gang med hunden sin, får glede og nytte av hunden sin i 

praktisk arbeid og i konkurranser.  Aktiviteter vil også ha effekt for rekruttering videre fremover 

på ulike nivå. 

Fylkesmesterskapet ble i år arrangert den 30.09. av Valdres Gjeterhundlag. Arrangementet gikk 

over en dag og ble gjennomført i klasse 3. Det var totalt 30. startende. På grunn av kollisjoner 

med kåring av sau, hadde ikke Valdres kapasitet til å få arrangert klasse 1 og 2 i forbindelse med 

avvikling av FM. OGL sendte derfor ut forespørsel til andre lokallag om muligheter til å 

arrangere FM klasse 1 og 2, men fikk ingen tilbakemelding fra lokallag på forespørselen. 

 

Midt-Gudbrandsdal arrangerte NS prøve på Vinstra den 23-24 sep. Det var totalt 43 hunder som 

startet. 

Kursvirksomheten og fellestreninger i en del av fylket har vært bra både sommer og vinter, men i 

noen områder oppfattes det for å være svært rolig. 

Etter tilbakemeldinger fra lokallag oppleves det å være for lite distrikts prøver innenfor fylket, 

særlig innenfor klasse 1 og klasse 2. Det er derfor ønskelig at det blir gjort tiltak for å få flere 



distriktsprøver i fylket. Distriktsprøver er viktige arrangementer for den/de som driver med 

gjeterhund og for mangfoldet i gjeterhundmiljøet generelt. 

Nord-Gudbrandsdal: (Ngg)  

Ngg. hadde et nybegynnerkurs den 01.04.2017.  Kurset foregikk hos Ronny Smedsmo. Ronny 

var også instruktør på kurset. Det var totalt 8 deltakere. Videre har det vært tilrettelagt med 

fellestreninger på Dovre og i Bøverdalen. Fellestreningene har pågått fra st-hans og frem til 

sanking. Det har vært varierende oppmøte, fra 2-10 deltagere begge steder. Det har også vært 

arrangert distrikts prøver. Laget har arrangert en distriktsprøve i klasse en, mens laget også har 

latt privatpersoner få arrangere prøver gjennom laget uten at laget har stått for gjennomføringa. 

Det ble 6 nye bruksprov gjennom sesongen 

FM: Her deltok Ngg. med totalt 8. hunder.  

Torkjel Solbakken med hundene Slip, Sweep, Groesfaen Nell og Arya. Slip ble nr. 2, Sweep nr. 

11, Groesfaen Nell nr. 17 og Arya nr. 30. 

Ronny Smedsmo med hundene Pip, Milla og Ivo. Pip ble nr. 6, Milla nr. 9 og Ivo nr. 10. 

Mali med hunden Noah. Noah ble nr. 22. 

NS: Her deltok 4 ekvipasjer fra Ngg. Ronny Smedsmo, Mali Tungen, Torkjel Solbakken og 

Torstein Ytre. Torkjel Solbakken kom til finalen med hundene Sweep og Slip og som 

henholdsvis endte på 26 og 28 plass. 

NM: Her deltok 3 ekvipasjer fra Ngg. Torkjel Solbakken med Sweep og Slip, Ronny Smedsmo 

med Pip og Milla og Mali Tungen med Noah. Mali og Noah kom til finalen og endte til slutt på 

16 plass. 

Ngg. hadde også en av dommerne under NM. Dette var Torstein Ytre. 

Norsk Nursery: Ngg. deltok med totalt 4.stk unghunder. Dette var Torkjel med hundene Arya 

og Slip, og Ronny med hundene Ivo og Milla. Torkjel kvalifiserte seg til Nordisk Nursery med 

Arya, men valgte og ikke reise. Ronny kvalifiserte seg videre til Nordisk Nursery med begge 

hundene.  

Nordisk Nursery: Ngg. hadde kvalifisert seg med 3.stk hunder, men stilte med to. Ronny 

Smedsmo stilte med hundene Ivo og Milla. Ivo endte til slutt som nr. 6, mens Milla ble nr. 16. 

 

Torkjel solbakken har også konkurrert på internasjonalt nivå med hunden Slip. 

 

Midt-Gudbrandsdal: (Mgg) 

Det har vært avholdt tre styremøter gjennom året. Det har vært tilrettelagt for organisert trening 

på flere plasser innfor lokallagets sitt område, både sommer og vinter. Treningene har foregått på 

Fåvang, Vinstra og Kvam. På Fåvang har det vært på 6 forskjellige plasser og på Vinstra har det 

vært på to forskjellige plasser. Oppmøte har variert fra 6 – 20 stk. Laget gjennomførte et 

teorikurs for gjeterhund. Instruktør var Anne Kari Veikleenget. På kurset var det totalt 28 

deltagere. Laget arrangerte Norgesserieprøve den 23-24 september med totalt 43 startende 

hunder. Dommer var Jostein Almås. 

Laget prøvde å få til et kurs på Slangen, men kurset ble avlyst pga. for lite påmeldte.  

Laget hadde gjeterhund oppvisning på landbrukets dag på Vinstra. Her var det Anne Kari 

Veikleenget og Guro Søberg som hadde oppvisning. 



Laget hadde gjeterhund oppvisning på fårikålfestivalen på Fåvang. Oppvisningen ble 

gjennomført av Tor Romsås og Knut Bakkom. Lars Romsås var speaker. Her var det stort 

oppmøte og en flott reportasje i lokalavisa dølen.  

Laget hadde også gjeterhund oppvisning på fårikålfestivalen på Ringebu. Her ble oppvisningen 

gjennomført av Lars Rudi og Lars Romsås. 

Det ble 3 nye bruksprov gjennom sesongen 

FM: Her stilte Mgg. med 2.stk deltagere og tre hunder. Dette var Anne Kari Veikleenget med 

hundene Tobi og Nora, og Guro Søberg med hunden Ira. Anne Kari endte opp med plass nr. 5 på 

Tobi og plass nr. 16 med Nora. Guro og Ira fikk brudd. 

NS: Mgg. hadde to deltagere med totalt fire hunder som deltok på en eller flere 

Norgesserieprøver. De som deltok var Anne Kari Veikleenget med hundene Tobi (41) og Nora 

(85). Tor Romsås med hundene Joppen (129) og Jolly (151).  

NM: En ekvipasje fra Mgg. hadde kvalifisert seg og deltok under NM. Det var Anne Kari 

Veikleenget med hundene Tobi og Nora. 

 

Sør-Gudbrandsdal: (Sgg) 

Sgg. har hatt to styremøter gjennom året og behandlet forskjellige saker. I tillegg har det vært 

epost og telefonkorrespondanse. Sgg. har arrangert 21 stk. sommertreninger og 18. stk. 

vintertreninger. I tillegg har 10 medlemmer leid Stav 9 torsdager fra januar til mars. Laget 

arrangerte kurs på Stav helgen 11-12 mars. Instruktør var Anne Kari Veikleenget. Det var 8 

deltagere. Den 5. august ble det arrangert distriktsprøve klasse 1 og klasse 2 på Forsetsetra. 

Dommer var Henning Andre Andersen. Sgg. stilte med lag i lagkonkurransen som ble arrangert 

av Valdres. Her stilte Lene og Tinka, Bjørn-Erik og Prick, Helge og Ronja, Helge og Stella og 

Sverre og Bieber. Sgg. kom på en 3. plass etter Valdres og Toten. 

FM: Her hadde Sgg. totalt 8.stk ekvipasjer. Dette var Pål og Radar (13), Pål og Patsy (15), Klara 

og Get (19), Klara og Just (20), Erik og Spot (21), Sverre og Bieber (24), Erik og Jack (25), Pål 

og Nip (brudd) 

NS: Her deltok 5 ekvipasjer fra Sgg. Dette var Klara Karlsen med Just og Get, Pål med radar og 

Nip, Sverre og Bieber.  

NM: Ingen medlemmer stilte i NM i år, men Klara og Just var reserver. 

Det ble 5 nye bruksprov gjennom sesongen 

 

Valdres (Vgl):  

Vgl. har hatt tre styremøte gjennom året. Laget har arrangert organisert trening i Aurdal med ca. 

7 deltakere, Hedalsølen med ca. 8 deltakere og Trøllåsen med ca 6. deltakere. Laget arrangerte 

distriktsprøve  i klasse 1 og 2 den 15.juli. Den 30 september arrangerte laget Fylkesmesterskap i 

klasse 3.Videre har Vgl. bidratt med gjeterhund oppvisninger bla. på landbruksdagen og 

fårefestivalen. Vgl. Har også laga malen til klubmesterskapet i oppland som vi håper blir 

videreført til et årlig arrangement (se nedenfor). Vgl. Har også hatt møte med Nummedal 

Gjeterhundlag og Hallingdal Gjeterhundlag for å drøfte muligheter for et samarbeid, for å utvikle 

gjeterhundarbeidet. 

Det ble 4 nye bruksprov gjennom sesongen. 

FM: Vgl. stilte med totalt 4 hunder. Dette var Henning Andre Andersen med hundene Mist og 

Nell, og Oddgeir Hilmen-Fodnes med hunden Silva og Bu. Oddgeir endte som nummer 4 med 

silva, mens Henning ble nr. 7 med Mist og nr. 18 med Nell. 



NS: Henning Andre Andersen har deltatt på norgesserieprøver med hundene Mist og Nell. 

Klubbkamp: Som følge av ledermøtet på otta i Juni, tok Vgl. initiativet til å arrangere 

klubbkamp mellom lokallaga. Arrangementet gikk av stabelen den 16.juli. Fem av seks lokallag 

stilte med lag. Klubbkamp-arrangementet skal være et uformelt lavterskeltilbud for lokallagene 

sine medlemmer. Intensjon med arrangementet er å skape trivsel, trygghet, samhold ved å ha det 

litt gøy, samt at det kan stimulere og bidra til at flere stiller på gjeterhundprøver. 

Lagkonkurransen gikk både på klasse 1 nivå og klasse 2 nivå. Valdres fikk gode 

tilbakemeldinger på arrangementet fra lokallaga.Toten Gjeterhundlag tok med seg stafettpinnen 

videre for å arrangere et lignende arrangement ila. 2018. 

Hadeland (Hgl):  

Det har vært avholdt ett styremøte gjennom året. Svein Haugseth deltok på ledermøte på otta i 

juni. Jan Briskeby hadde gjeterhund oppvisning under bygdedagen på Granavollen 10 september. 

Det har ikke vært organisert trening i regi av Hgl. Det har vært liten aktivitet i laget grunnet 

ulveangrep i sommer. 

FM: Hadeland hadde 3. deltagere på FM med totalt 6 hunder. Dette var Jan Briskeby med 

hundene Torres og Boss, Egil Lomsdalen med hundene TeachMe og Gissa, Sara Nilsen med 

Tequila og Yanka. Jan Briskeby endte på 1.plass med Torres og 3.plass med Boss. Egil 

Lomsdalen endte på 8.plass med Gissa og 12.plass med TeachMe. Sara Nilsen endte på 26.plass 

med Tanka og 27.plass med Tequila.  

NS: Her stilte Hgl. med en deltager med to hunder. Dette var Jan Briskeby med hundene Torres 

og Boss, som henholdsvis endte på en 11 plass og 19 plass. 

NM: Hgl. hadde 1. deltagere som kvalifiserte seg til å delta under NM. Dette var Jan Briskeby 

med hundene Boss og Torres. Jan og Torres endte på en 3.plass, mens Jan og boss endte på 

27.plass. 

Toten (Tgl) 

Det har vært tre styremøter gjennom året og behandlet forskjellige saker. Utenom styremøtene 

har det vært mye kommunikasjon gjennom sms og epost. 3. representanter deltok på årsmøtet til 

OGL på Spidsbergseter.  

Det har vært organiserte treninger som har rullert gjennom hele sommeren. Dette har vært på 

Lena, Eina og Snertingdalen. Oppmøte har variert fra 2-15 deltager, og over 20 hunder på det 

meste. 

Laget arrangerte distriktsprøve klasse 1 og klasse 2 den19 august. Det var totalt 25 hunder som 

deltok. 14stk. i klasse 1 og 11 stk. i klasse 2. Dommer var Steffen Pettersen. 

Det ble. arrangerte kurs den 16-17 juni med Alexander Strøm. Her var det 10 deltagere. Nivå 1-

2.  

Det har også vært gjennomført en medlemskveld der 12 personer deltok. Her var det lagt opp til 

å se på DVD «The Sherper`s pup» med Derek Scrimgeour, samt sosialt samvær. 

Laget deltok på klubbkamp i Valdres, der laget endte på en 2. plass i lagkonkurransen. Vi vant 

for øvrig i kategorien entusiastisk publikum. 

Det ble 2 nye bruksprov gjennom sesongen. 

 

 

 

  



PRØVERESULTATER 

FM FINALE 2017: 

1. Jan Briskeby -   Boss 

2. Torkjel Solbakken -  Slip 

3. Jan Briskeby   Torres 

4. Oddgeir Hilmen Fodnes Silva 

5. Anne Kari Veikleenget Tobi 

 

 Under FM ble Torkjel solbakken den som hadde beste plassering med unghund under 

tre år. Dette var unghunden Slip. 

 

Oversikt over de som har arrangert FM fra år 2000. 

 

 

NORGESSERIEN 

Oppland hadde 15 førere med til sammen 23 hunder i Norgesserien i 2017. 

Av topp 30 hunder i Norgeserie-finalen endte Oppland opp med følgende: 

11.plass – Jan Briskeby   Torres 

19.plass – Jan Briskeby   Boss 

26.plass – Torkjel Solbakken   Slip 

28.plass – Torkjel Solbakken   Sweep 

 

Oversikt over de som har arrangert Norgesserieprøver i oppland fra år 2005 

 

2017 23-24 sep. Midt-Gudbrandsdal 

2016 24-25 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2016 15-16 okt. Hadeland 



2015 26-27 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2014 20-21 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2014 27-28 sep. Midt-Gudbrandsdal og 

Sør-Gudbrandsdal 

2013 21-22 sep. Valdres 

2013 2-3 nov. Nord-Gudbrandsdal 

2012 22-23 sep. Valdres 

2012 3-4 nov. Hadeland 

2011 24-25 sep. Sør-Gudbrandsdal 

2010 18-19 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2010 16-17 okt. Hadeland 

2009 17-18 okt. Valdres 

2008 11-12 okt. Midt-Gudbrandsdal 

2007 29-30sep. Hadeland 

2006 23-24 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2005 15-16 okt. Toten 

 

NM: 

Oppland hadde 11 hunder i NM der resultatene ble som følger: 

  3.plass – Jan Briskeby   Torres 

16.plass – Mali Tungen   Noah 

17.plass – Torkjel Solbakken   Slip  

27.plass – Jan Briskeby   Boss 

43.plass – Ronny Ove Smedsmo   Pip 

56.plass – Anne Kari Veikleenget  Nora 

58.plass – Ronny Ove Smedsmo  Milla 

60.plass – Henning Andre Andersen  Nell 

70.plass – Torkjel Solbakken   Sweep 

79.plass – Anne Kari Veikleenget-  Tobi 

90.plass – Henning Andre Andersen  Mist 

Fylkeskvota for oppland var i 2017 på 11 plasser. 

BRUKSPROV 

Nedenfor følger et oppsett av bruksprov i lokallagene gjennom året. Oppsettet er basert på 

opplysninger gitt i årsmeldinger fra lokallagene.  

Lokallag    Fører    Hund 

Nord-Gudbrandsdal (6 stk) Kari Hånsnar Max 

 Torkjel Solbakken  Kito 

 Bjørn Ola Vaagaasarøygard Hjalmar 

 Torstein S Ytre Tasso 

 Ronny Smedsmo Ivo 



 Frank Sletten Oskar 

Midt-Gudbrandsdal (3.stk) Lars Romsås Kitt 

 Knut Bakkom Nicky 

 Ola Rudi Malala 

Sør-Gudbrandsdal (5.stk) Klara Karlsen Santoz 

 Mette Berg Birk 

 Mette Berg Gyp 

 Sverre Blessum Tarud Jack 

 Sverre Blessum Tarud Tim 

Valdres (4.stk) Eirik Kolbjørnshus Carly 

 Anneli Fauske Jen 

 Anneli Fauske  Zip 

 Henning A Andersen Ares 

Hadeland (0)   

Toten (2.stk) Nina Iren Rasmussen Balto 

 Tor Geir Ulstein Shep 

 

 Vandrepremien for flest bruksprov går til Nord-Gudbrandsdal. 

 

Styret i OGL gratulerer med fin innsats og gode resultater gjennom konkurranser i 2017.  

Styret retter en ekstra gratulasjon til Jan Briskeby med en kjempeflott 3. plass under årets 

NM. Videre ønsker styret også å gratulere nykommeren Mali Tungen med finaleplass.  

Styret vil også rette en stor takk for god dugnadsånd i 2017 og ønsker lykke til med 

gjeterhundåret som kommer i 2018. 

 

 

 

 

 

For styret 

 

Endre Amundgård 

sekretær 


