Akershus
Gjeterhundnemnd
Styrets medlemmer:
Leder: Karianne Kjelstrup
Styremedlemmer: Karianne Buer, Gard Kristiansen, Steffen Pettersen,
Vara: Espen Fossum

Referat av årligmøte i Akershus gjeterhundnemnd
på Comfort Hotell Runway, Gardermoen, Lørdag 3. Mars
2018
Saksliste:
Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp av Gard Kristiansen. Det vil bli gjort følgende
korrigeringer:
–

Norgesserien som ble avholdt i Akershus var en av semifinalene og den ble
dømt av Steffen Pettersen sammen med Alen Brownlie.

–

Distriktsprøven som ble avholdt på Heiaas heter «Oulieprøva» og dette
skal bli et fast arrangement fremover.

–

Det skal også skrives litt om hva Young Handler er.

Uttaksegler for NM
Uttaksegler for NM var oppe for ny vurdering. Styrets innstilling var å beholde de
samme reglene som vi har hatt. Dette ble vedtatt og det ble bestemt at de skal
gjelde for 3 nye år pga. VM 2020. Da blir det ingen brå endring rett før VM, da NM er
gjeldene for et eventuelt landslaguttak.
Reglene blir da som følgende:

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:
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4 landsprøver, valgfritt sted.
Fylkesmesterskapet.
Alle fem prøvene teller.
Poengberegning: landsprøvepoeng på landsprøvene.
Poeng FM etter følgende skala:
Nr 1 37 p
Nr 2 32 p
Nr 3 28 p
Nr 4 24 p
Nr 5 20 p
Nr 6 16 p
Nr 7 14 p
Nr 8 12 p
Nr 9 10 p
Nr 10 8 p
Nr 11 6 p
Nr 12 4 p
Nr 13 2 p
Nr 14 og senere plasseringer 0 poeng

Fylkesmesterskapet
Søndre Akershus skal arrangere fylkesmesterskap i 2018. Prøven skal holdes på
Heiaas den 19.august, med «Oulieprøven» den 18.august. Datoen er ikke endelig.
Fellessamling/dugnad med instruktører
Nemnda planlegger å få gjennomført et kurs/samling for gjeterhund i løpet av
sommeren 2018, med fokus på grunntrening og praktisk bruk av gjeterhund. Planen
er at Akershus sine egne instruktører stiller opp som dugnad. Inntektene vil da bli
brukt på en samling for instruktørene.
Dato for samlingen skal bestemmes på neste møte for nemnda.

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:
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Treninger/Fellestreninger
Nemnda fortsetter å jobbe med å få til fellestreninger og skal kontakte lokallagene
om muligheten for dem til å avholde en.
Det er også ønskelig å lage et felles «førerkort» for trening av hund som man får
etter «velferdskurset».
Oppfølginger av alle lokallagene 2018
Høringer som Nemnda skal svare på skal først sendes ut til lokallagene slik at det er
mulig å få deres mening.
Det er også ønskelig med et møte til i året med en «fagkveld». Et forslag er
«Logistikk i sauedrifta m/gjeterhund» med Jo Agnar og Karin Matsson.
Overskudd prøver/arrangement
ASG har vedtatt på årsmøtet at Nemnda skal budsjettere med 5.000,- til premier
årlig. Overskuddet av prøver skal da deles 50/50 mellom lokallagene og fylket.

Omgjøring til Gjeterhundlag
Fylkeslaget har godkjent at vi kan gjøres om til et lag. For å få til dette må det
opprettes en valgkomite som kan finne nok representanter til å fylle et styre. I
tillegg så må det avholdes et ekstraordinært årsmøte, hvor det nye styret eventruelt
skal velges.

Fremtidige Mål
-

Arrangere landsprøve alene

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:
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-

Ha en god og gjennomførbar søknad klar i 2019 om å hode NM i Akershus i 2022

Norges serie 2018
Norges serien i 2018 arrangeres i samarbeid med Østfold og Vestfold.

Leder:
Sekretær:

Tlf.
Tlf.

E-post:
E-post:

