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Ås, 29. juli  2017 

 

Referat fra telefonmøte onsdag 26. juli kl.19.00 
 
Saksliste: 
30/2017 Godkjenning av innkalling 
31/2017 Søknad om bytte av hund 
32/2017 Brev fra Valdres Gjeterhundlag 
 
Oppsummering vedlegg: 

▪ Vedlegg 1: Søknad om bytte av hund 
▪ Vedlegg 2: Brev fra Valdres Gjeterhundlag med vedlegg 
▪ Vedlegg 3: Email til Dommerutvalget og Prøvenemnda.  

 
 
 
 
 
 
Saker: 
 
30/2017 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
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31/2017 Søknad om bytte av hund 
 

Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 1: Søknad om bytte av hund 
Saksutredning:  
 
Vedlagt er søknad fra CSC komiteen 2017 på bytte av hund for to 
deltagere.  
 
Søknad om bytting av hund til mesterskap er tidligere avslått. Disse 
søknadene har kommet før sesongen har startet. I det ene tilfellet har 
det vært ønske om å bytte gammel hund, og i andre tilfellet mente 
utøveren selv at den andre hunden var bedre. Hunden(e) det var ønske 
om å bytte til hadde heller ikke oppnådd noen resultater samme året 
som søknaden kom.  
 
Gjeldende regler vi har for uttak av det norske laget i gjeterhund: 

h) Reserver blir uttatt etter de samme kriteriene. Første hund 
etter de kvalifiserte er 1. reserve, andre er 2. reserve osv. Det 
er ekvipasjen (hund og fører) som er kvalifisert.  
i) Fører har ikke anledning til å stille med annen hund enn 
den som er kvalifisert i henhold til overnevnte kriterier. 
Dersom en hund/fører ikke kan stille, er det den neste 
kvalifiserte ekvipasjen, etter reglene ovenfor, som skal få 
tilbud om plassen.  

 
Det er svært spesielt at vi har VM-mester, og at samme året arrangeres 
EM i Norge. Dette vil ikke gi føringer for senere søknader. 
 
VM arrangeres hvert 3. år og EM arrangeres ca. hvert 10. år. 
 
Det kom et forslag på at regelen kanskje kan ses på ved en senere 
anledning.  
 
I saksbehandlingen ble det vektlagt at det er CSC komiteen som søker. 
Det ble også vektlagt at begge førere uansett ville ha startet med 
hunden de opprinnelig er kvalifisert med. Med et positivt vedtak stenger 
dette ikke muligheten for at eventuelt en reserveekvipasje kommer inn 
på laget.  
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Vedtak:  
Søknad fra CSC komiteen innvilges. Deltagerne må bestemme seg for 
hvilken hund de ønsker å delta med før laget meldes inn 2. august. 
Innvilgelse av søknaden gir ingen føringer for senere søknader.  

 
32/2017 Brev fra Valdres Gjeterhundlag 

 
Dokument som fulgte saken: 
▪ Vedlegg 2: Brev fra Valdres Gjeterhundlag med vedlegg 
▪ Vedlegg 3: Email til Dommerutvalget og Prøvenemnda.  
Saksutredning:  
 
Per telefon ble det gitt informasjon til Cathinka Kjelstrup, rådgiver for 
gjeterhund, fra arrangøren selv. Informasjonen gikk ut på at på prøven 
ble det brukt en annen dommer til noen av ekvipasjene, fordi dommer 
som dømte prøven gikk også prøven selv. Dommerne som dømte de 
andre ekvipasjene er ikke lenger godkjente dommere av NSG. 
 
I «Regler for Gjeterhundprøver» står det beskrevet muligheten for 
dommer å stille på prøve i punkt 1.12: 
 
«Dommer kan ikke dømme på prøve der det stiller hund som han eier 
eller er medeier i. Han eller hun kan heller ikke starte på ei prøve han 
eller hun dømmer, selv om en annen person dømmer dommeren sitt 
løp.» 
  
Ved brudd på reglene er det rådgiver for gjeterhund som følger opp 
disse, uavhengig hvor store eller små disse er.  
Når det kom inn informasjon om denne situasjonen tok Cathinka 
Kjelstrup kontakt med Dommerutvalget og Prøvenemnda (vedlegg 3).  
 
Det kom svar fra Dommerutvalget og Prøvenemnda om at det bør 
foreligge en uttalelse fra arrangøren om hvordan arrangementet var 
foregått før det ble tatt noen avgjørelse i saken.  
Henvendelse ble derfor sendt til dommer og arrangør av prøven. 
 
Arrangementet ble sett på som et positivt tiltak, men prøvereglene må 
fremdeles følges.  
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NSG har en sterk holdning i forhold til bruksprov, og er stolte over at vi 
som organisasjon kan utdele bruksprov som et kvalitetsstempel. Dette 
kan utdeles i alle klasser. Det forutsettes at alle arrangører følger de til 
enhver tid gjeldene regler.  
 
Forslag til løsning: 
Svarbrev sendes til Valdres Gjeterhundlag. Det gis en presisering på 
regel 1.12. I dette tilfellet er det lagt opp til sosialt samvær og aktivitet 
for å få flere engasjerte i miljøet. Dette er et godt tiltak og prøven kan 
meldes inn på følgende måte:  
Alle omganger meldes inn som enkelt prøver hvor riktig dommer står 
påført på hver av omgangene. Tor Geir Ulstein og Lars Romsås får i 
dette tilfellet dispensasjon for å dømme en av omgangene og står 
derfor oppført som dommer for Henning A. Andersen. Det presiseres at 
slike arrangementer er et positivt tiltak og at om man ønsker å gjøre 
dette i fremtiden må dispensasjon søkes om før arrangementet finner 
sted.  
  
Vedtak: 

  Forslag til løsning blir sendt til Styret i NSG.  
 
 
 


