
 

   

 
 

Årsmelding for Telemark Gjetarhundlag 2017 
  

Styrets sammensetning i 2017 

Leder:       Ramond Sem, Heddal  

Nestleder:   Roar Fjeld, Sauland 

Kasserer:    Guro Libjå, Fyresdal 

Sekretær:    Arne Loftsgarden, Hjartdal 

Styremedlem: Janne Lunden Teksle, Fyresdal 

 

Varamedlemmer: 

1.Vara:  Terje Gautefall, Drangedal 

2.Vara:  Svein Arvid Tørre, Heddal 

3.Vara:  Silje Sisjord, Hjartdal 

 

Revisorer: 

   Gunvor Mandt, Eidsborg 

   Tove Funnemark, Ulefoss 

 

Valgkomite:  

Leder:  Eivind Folkestad, Bø i Telemark 

   Kåre Vidar Førland, Bø i Telemark 

   Nina Elvebråten 

 

Redaksjonen i "Gjetarhunden": 

   Janne Lunden Teksle, Fyresdal 

     Ramond Sem, Heddal 

     Guro Libjå, Fyresdal 

     Arne Loftsgarden, Hjartdal 

    

Styremøter: 

Det har vært 5 styremøter i 2017. Styremøta har blitt 

avholdt vekselvis i Fyresdal og Sauland 

Arbeidsoppgavene har i år, som tidligere vært planlegging 

og gjennomføring av aktivitetsplan, prøver, dugnader samt 

opplegg for treningssau. I 2017 var et av styremøta viet 

gjennomføringen av Norgesserieprøva i Fyresdal. Det må 

nevnes spesielt at det omsider lyktes å få laget 

registrert i Brønnøysundregistrene. Telemark 

Gjetarhundlag er også registrert i Grasrotanndelen. 

 

 

 
 



Aktivitetsplan: 

Aktivitetsplanen er gjennomført med et unntak, 

hovedkurset måtte avlyses. 

  

Gjeterhundprøver: 

Vårprøve i Fyrsdal 

Laget skipa til prøve i klasse 1 og 2 i Fyresdal. Det 

stilte 12 ekvipasjer i klasse 1 og 21 ekvipasjer i klasse 

2. Det blei benyttet sau i fra Guro Libjå sin besetning. 

Arenaen var på gjorda til Gunhild Svalastog. Prøva må 

sies å ha vært vellykket, og 3 Telemarkinger fikk 

bruksprov. Det var noen negative bemerkninger rundt at 

det stilte flere klasse 3 hunder som hevder seg bra på 

landsprøver.  

  

Fylkesmesterskapet  

Fylkesmesterskapet i 2017 blei arrangert i Fyresdal.  

Banen fra dag 2 på Norgesserieprøva blei gjenbrukt. Været 

gjorde at forholda på KL. 3 prøva relativt krevende. Maj-

Lena Knutsen med hunden Frost ble fylkesmestere. 

Deltakelsen var bra, det stilte 13 ekvipasjer i klasse 3, 

4 ekvipasjer i klasse 2 og 7 ekvipasjer i klasse 1. 

 

Norgesserieprøve i Fyresdal 

Telemark Gjetarhundlag søkte og fikk tildelt 

Norgesserieprøve siste helgen i september. Det å 

arrangere stor prøve før sausanken egentlig er ferdig, er 

ikke helt enkelt. En stor takk til Guro Libjå som stilte 

150 sau til disposisjon på prøven. Sauen var av NKS rase, 

var jevne og oppførte seg bra for alle. Det var påmeldt 

45 ekvipasjer på prøvene. 6 ekvipasjer var påmeldt fra 

Telemark. 

 

NM i bruk av gjeterhund 

Maj-Lena Knutsen var kvalifisert til NM deltakelse 

gjennom seier i Fylkesmesterskapet. NM gikk av stabelen 

på Austrått i Sør-Trøndelag. Plasseringen blei en 71 

plass.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distriktsprøve kl. 1 og 2 i Sauland 

Distriktsprøve i november på Kleppen i Sauland er vel 

blitt tradisjon nå. Været var litt så som så på starten 

av dagen, men det var da ikke snø. Rart hva fyr i en 

bålpanne og en kaffekjele gjør på stemningen. Jammen 

dukka ikke Lise opp med varm gjærbakst i pausa mellom 

prøvene også. Blei godt mottatt det. Det stilte 4 

ekvipasjer i klasse 1 og 15 i klasse 2.   

 

Antall ekvipasjer som har stilt på prøver i Telemark i 

2017 er: 

Klasse 1: 23 stk 

Klasse 2: 40 stk  

Klasse 3: 103 stk 

 

Bruksprov: 

I år kan vi gratulere følgende 11 Telemarkinger med 

bruksprov: 

 

I tillegg vil vi gratulere alle medlemmer av Telemark 

Gjetarhundlag fra andre fylker som har oppnådd bruksprov. 

 

Treningssamlinger(kurs): 

Det har blitt arrangert 2 kurs med lagets instruktører. 

Begge kursa på Lonar. Det blei forsøkt arrangert 

hovedkurs, men dette måtte avlyses på grunn av dårlig 

oppslutning. Også i 2017 fikk Ramond Sem Simon Leaning 

til Telemark. Kurset med denne dyktige instruktøren blei 

nesten fulltegnet, men ikke så mange Telemarkinger var 

påmeldt dessverre. I 2017 har deltagelsen på lagets kurs 

også vært lav. Noen sikker årsak til dette vites ikke. 

 

 

Reg.nr Navn Fører 

NO53465/15 Smilla Elvebråten, Nina--3830 Ulefoss 

NO35402/16 Sol Funnemark, Tove--3825 Lunde 

NO39333/15 My Truste Gjerjordet, Helene F.--3690 Hjartdal 

NO30215/17 Frisk Bri Knudsen, Maj Lena-- 

NO33162/16 Mint Knudsen, Maj Lena--3880 Dalen 

NO35495/16 Tanja Knudsen, Maj-Lena-- 

Ureg Enjoy Knutsen Maj Lena-- 

NO41396/14 Nemi Loftsgarden, Arne--3690 Hjartdal 

DK07403/20 Vælgi Maj-Lena Knutsen--3880 Dalen 

S00/314584 GROESFAEN Mandt, Gunnvor--3880 Dalen 

NO38610/16 Zizzi Top Omtveit, Jan Toralf--3850 Kviteseid 



EM i bruk av gjeterhund 

Telemark Gjetarhundlag bidro med mye dugnadsarbeide under 

EM i bruk av gjeterhund. Laget hadde ansvaret for kiosk 

og matservering under arrangementet, samt et lag med 

ansvar for utsett av sau. Telemark gjetarhundlag bidro 

sterkt til at dette ble et særdeles vellykket 

arrangement. 

 

Instruktørkurs: 

I november ble siste del av instruktørkurset som ble 

arranger sammen med Vestfold og Vest.Agder gjennomført. 

Telemark Gjetarhundlag har nå 2 nye instruktører. Disse 

er Nina Elvebråten og Maj-Lena Knutsen 

 

Laget har i 2017 hatt følgende instruktører: 

-John Li 

-Ramon Sem 

-Carl Erik Smørgrav 

-Tove Funnemark – innvilget permisjon 

-Wenche Folkestad 

-Eivind Folkestad 

-Jane Kristiansen  

-Jan Toralf Omtveit  

-Arne Loftsgarden  

-Nina Elvebråten 

-Maj-Lena Knutsen 

 
Dommere: 

Laget har to dommere, Gunvor Mandt og Arne Loftsgarden 

 

Dommersamling: 

Gunvor Mandt og Arne Loftsgarden deltok på årets 

dommersamling som gikk av stabelen på Gardermoen. 

 

Treningssauen: 

I år også har det vært treningssau på Lonar. Det har vært 

treninger på Lonar stort sett gjennom hele 2017. Besøket 

har vært varierende, men i perioder meget bra.  

 

Stander der laget var representert: 

-Dyrsku’n med stand i samarbeid med TSG.  

 

Annen aktivitet: 

Vestfold gjeterhundnemnd leide Lonar, treningssauen og 

hyra inn Gunvor Mandt som instruktør ei helg. 

 

 

 



Dugnader: 

Medlemmenes evne og vilje til dugnadsarbeid er 

bærebjelken for lagets aktiviteter. Både for å sørge for 

økonomi i laget, og for å få aktiviteter gjennomført. 

Dugnader i 2017 har vært:  

-Klipping av treningssau 

-Distriktsprøver, fylkesmesterskap og norgesserieprøve. 

-Treningssamlingene 

-Seljordfestivalen 

-Countryfestivalen 

-Lagd ny korall på Lonar 

-Fjernet talle i hallen på Lonar 

-Dyrsku’n i Seljord 

-EM i bruk av gjeterhund 

Laget vil med dette få rette stor takk til alle som har 

bidratt med dugnadsarbeid. 

 

Medlemmer: 

Laget har 90 hovedmedlemmer og 10 familiemedlemmer. 

 

Økonomi: 

Laget har fortsatt god økonomi. Se regnskap og balanse 

for detaljer. 

 

Medlemsbladet Gjetarhunden: 

Medlemsbladet har kommet ut med 1 nummer i 2017. 

 

Lagets hjemmeside:  

Denne blir jevnlig oppdatert med info om trening, 

samlinger, resultatlister m.m. Laget har også egen 

facebookside. 

 

Lagets sammarbeidspartnere: 

Telemark gjetarhundlag er helt avhengige av hjelp og 

støtte fra bønder og andre. Laget vil få takke spesielt 

Asbjørn og Gunn Lonar for lån av treningsarealer, 

oppstalling og foring av trenings sauene samt brøyting av 

treningsområde. 

Gunhild Svalastog for lån av arealer til gjennomføring av 

prøvene som er blitt arrangert i Fyresdal. 

Guro Libjå for lån av sau på prøvene i Fyresdal. 

Roar Fjeld for lån av sau og areal på prøva i Sauland og 

på ei treningssamling. 

Nortura, Telemark Kildevann, Notodden Zoo, Felleskjøpet i 

Bø og Hjartdal Landbruk og Fritid for sponsing. 
 

 


