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Årsmelding Nordland gjeterhundnemnd 2010 
 

Nemnda har bestått av: 
 

Leder Martin Arntsen 
Styremedlem Finn Engan 
Styremedlem Jens Arne Nyheim 

Vara Laila Hoff 
 

Nemnda har hatt et fysisk møte, samt et møte angående NNC/NNM med Troms 
Resten av kontakten har p.g.a store avstander foregått pr telefon. 
 

 
Gjeterhund prøver: 
 
NM kvaliken gikk av stabelen i Lofoten i mars. Snø og dårlig vær hindret ikke at 
prøvesesongen kom i gang med fine prøver tidlig på året 
 

FM i 2010 ble arrangert av Fauske Sau og Geit. Topp arrangement av garvede 
arrangører 
 
Vinner kl 1 ble Finn Engan med Mike. 
Vinner kl 3 ble Knut Oddvar Nymo med Baluba. 
 
NNC/NNM ble i 2010 i arrangert av Troms gjeterhundlag i Målselv. Prøvene ble 
gjennomført på en stilfull måte av både arrangør og deltakere. 
 
NNC  ble Martin Arntsen med Hasty Hozz. 
NNM  ble Jan Ketil Fjelldal med Chilli. 
Beste fylke ble i år Nordland.  
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Martin Arntsen med Hozz og Jan Ketil med Chilli er kvalifisert til årets Nordiske 
mesterskap i Finland og til World Trial i England. 
 
Nordland deltok i år med 8 hunder på NM  som ble arrangert i Bø i Telemark. 
 
Martin Arntsen med Lucy deltok på Nordisk mesterskap i Kerteminde i Danmark og 
endte på 35 plass. 
 

Det er arrangert 5 distrikts prøver. 
 
På Lurøy og på Hamarøy er det i løpet av året arrangert dommersamling med 
oppgradering av eksisterende dommere og utdanning an nye dommere. Samlingene 
ble ledet av Olav Tiller fra Trøndelag og Johnny Eliassen fra Troms. 
 
Karin Søderberg fra Sverige har holdt prøvekurs på Hamarøy, og holdt også 
jentekurs i Lofoten. 
 
I tillegg har det vært avholdt noen mindre kurs rundt i lokallagene. 
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Budsjett 2011 
 

Støtte til dommerutgifter 6000 
Dommersamling 4000 
Sponsing av deltagere på NM 8000 
Premier  1000 

 totalt 19000 

 

Utgiftene til dommer ved større prøver der det må hentes dommer fra annet fylke har økt. Vi 

ønsker å bevilge kr 2000 pr helg ved kvalik, FM og NNC/NNM. 

 

Det gjenstår ei samling for de nye dommerne i nordfylket. Dette bevilger vi kr 4000 til.  

 

Den årlige sponsingen av deltagerne til NM ønsker vi å fortsette med. Til dette ønsker vi å 

bruke kr 8000. Vi må kjøpe ny vandrepremie til beste unghund i NNC. Til dette går det kr 

1000. 

 
I tillegg søkes det om finansiering gjennom bla. BSF og Nordland fylkeskommune til kurs. 

 
Arbeidsplan 2011 

 
 

Vårkvalik Arrangeres på Lurøya 
Fm Blir i år på statsgården på Tjøtta 
NNM/NNC Blir i år i Troms og på Hamarøya 
NM 2011 Går av stabelen i Klæbu i Sør-Trøndelag 
Hjemmeside Få lagt ut noe info på området vi har 

fått hos NSG 
DP Prøve å øke interessen for flere 

distriktsprøver 
Dommersamling Få godkjent de nye dommerne  
Instruktørkurs Instruktørkurs på Lurøya i januar 
Kurs Ønsker å få Karin Søderberg og Bobby 

Dalziel oppover for kurs 
Lokale kurs/ samlinger Ønsker at lokallagene tar kontakt med 

lokale instruktører for mindre kurs. 
Viktig at de lokale instruktørene vi har 

utdannet får praktisere. Dette gir 
billigere kurs for lokallagene  

 

 
 

HUSK INNMELDING AV DP SNAREST. 913 64978 eller 
arntsen@c2i.net  
Martin Arntsen  

Leder 


