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Minneord 

 

I 2018 gikk Gårder Kvålseth, en av Telemarks mest 

markante skikkelser i gjeterhundmiljøet ut av tiden. 

Gårder vil bli husket som den som mente at en gard med 

sau på mangler noe helt vesentlig om ikkje der er en 

trent Border Collie på tunet. En annen fanesak for Gårder 

var at gjetarhundlaget måtte disponere egen treningssau. 

Dette for at trening skulle kunne skje stort sett hele 

året. Hørte han om noen som hadde gjeterhund, og han 

ikkje hadde sett ekvipasjen på trening var han på pletten 

som pådriver for å få dem til å delta på kurs og 

fellestreninger. Så lenge helsa holdt, var han til stede 

på alle arrangement gjetarhundlaget stelte i stand. 

Alltid i ivrig prat om gjeterhund, sau eller rovdyr.  

Den grønne pick-up’en men den alltid engasjerte mannen 

vil bli husket og savnet i gjeterhundmiljøt i Telemark. 

 

Fred over Gårder sitt minne 

    

Styremøter: 

Det har vært 4 styremøter i 2018. 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. Forsituasjonen i 2018 har krevd 

mye ekstra arbeid av styret. Dette har også ført til at 

laget har gjort nødvendige endringer i 

Brønnøysundregistrene slik at laget kan søke 

produksjonstilskudd. Laget får nå etter all sannsynlighet 

produksjonstilskudd for beite og grovforproduksjon, men 

ikke for dyra da de ikke produserer noe. Laget blei også 

rådet av Landbrukskontoret i Hjartdal til å søke 

avlingsskadeerstatning. Dette blei gjort og søknaden blei 

innvilga.  

Øvre Eiker Gjeterhundnemnd kom med henvendelse til laget 

om å samarbeide om å arrangere finalen i Norgesserien. 

Dette blei akseptert og lagene arrangerte en vellykket 

finale i Skotselv. 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetsplan: 

Aktivitetsplanen blei gjennomført med noen endringer og 

tillegg. 

 

 Laget fikk ingen dugnadsvakter på Seljordsfestivalen 

dermed gikk den ut. 

 Treningssamlinga i oktober blei flytta til november 

og slått sammen med prøva. 

 Et kurs ekstra over 5 kvelder blei arrangert i Tokke 

i mai/juni hos Maj-Lena som også var instruktør 

sammen med Gunvor? 

 Ei klasse 3 prøve i Skotselv som laget arrangerte 

sammen med Jaran Knive/Øvre Eiker Gjeterhund nemnd i 

mai  

 En ekstra klasse 3 prøve blei arrangert hos Roar 

Fjeld i Sauland i juni. 

 Laget var også medarrangør sammen med Øvre Eiker 

Gjerhund nemd av finalen i Norgesserien 2018. 

 

Gjeterhundprøver: 

Vårprøve i Fyresdal 

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

stilte 7 ekvipasjer i klasse 1 og 18 ekvipasjer i klasse 

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

Arenaen var på jordene til Gunhild Svalastog. Kiosk var 

som vanlig på plass. Prøva var vellykket, og 2 

Telemarkinger fikk bruksprov.  

 

Prøve i Skotselv 

Laget fikk henvendelse fra Jaran Knive om vi kunne tenke 

oss å være med på og arrangere ei klasse 3 prøve hos han 

i slutten av mai. De som vanligvis stiller på KL 3 prøver 

blei forespurt og prøve blei det. 41 stk stilte til start 

på en gloheit mai dag. Sauen var ikke i all verdens form 

og måtte behandles varsomt. Dette sammen med varmen førte 

til at en del blei skuffa da prøvene deres blei stoppa 

pga. dyrevelferd. Alt i alt blei det ei vellykka prøve. 

Artig med samarbeid på tvers av fylkesgrenser. 

 

Klasse 3 prøve i Sauland 

Litt slik etter innfallsmetoden bestemte laget seg for å 

skipe til ei lita og lite formell klasse 3 prøve på 

lagets sine treningssauer. Roar stilte areal til 

disposisjon og Gunvor sa seg villig til å dømme. Håpet 

var å få flere Telemarkshunder kvalifisert til å delta i 



Norgesserien. Alt går ikke som planlagt bestandig, det 

som var tenkt som ei enkel prøve blei vel heller 

krevende. Like fullt fikk Roar og Tim 61 poeng og blei 

kvalifisert for deltakelse i Norgesserien. Lise dukka opp 

med rykende fersk gjærbast og kaffe, blei suksess det. Ei 

vellykka prøve blei det.  

 

Fylkesmesterskapet  

Fylkesmesterskapet i 2018 blei arrangert Sannesmoen i 

Ulefoss. Ann-Kristin Teksle og Knut Johan Hvistendal 

stilte sau og areal til disposisjon. Sauene som blei 

benyttet var påsettlamma på gården. Nina Elvebråten med 

hunden Hjalmar ble fylkesmestere. Klasse 2 ble vunnet av 

Alf Kjetil Runningen med Sarka og klasse 1 ble vunnet av 

Svein Børresen med Backe G. Deltakelsen var bra, det 

stilte 12 ekvipasjer i klasse 3, 4 ekvipasjer i klasse 2 

og 6 ekvipasjer i klasse 1. 

 

Norgesseriefinalen i Skotselv 

Telemark Gjetarhundlag og Øvre Eiker Gjeterhundnemnd blei 

enige om å søke finalen i Norgesserien 2018 da det ikke 

var noen andre som var villige til å søke arrangementet. 

Arenaen som blei benyttet var den samme som blei benyttet 

under EM i bruk av gjeterhund. Med et minimum av 

dugnadsarbeidere gikk arrangementet av stabelen. Like 

fullt var det matservering, Resultatservice på Web, alle 

løp blei streamet, samt at mange av løpa blei kommentert. 

Selve prøvene forløp prikkfritt, med en svært så samkjørt 

gjeng i utsetterkvea og utsett. Dyktige folk til å ta 

sauen av banen etter gjennomført prøve var det også. 

Dommere var Luca Fini fra Italia og Henrik Nilsson fra 

Sverige. Nergesserien blei vunnet av Jaran Knive med Bea, 

tett fulgt av Jo Agnar Hansen med Kate og Jaran Knive med 

Gin på tredje plass. Et svært vellykket arrangement. 

 

NM i bruk av gjeterhund 

Nina Elvebråten var kvalifisert til NM deltakelse med 

Hjalmar gjennom seier i Fylkesmesterskapet og gode 

resultater fra Norgesserien. NM gikk av stabelen i 

Hordaland under svært krevende forhold. Også neste år må 

Telemark greie seg med en hund i NM dessverre. 

 

Distriktsprøve kl. 1 og 2 i Sauland 

Tradisjonen tro arrangerte laget prøve i klasse 1 og 2 på 

Kleppen i november. Denne gang i forbindelse med kurs på 

Lonar. Fine, jevne forhold og sau som så absolutt satte 



ekvipasjene på prøve. Det stilte 13 ekvipasjer i klasse 1 

og 13 i klasse 2.   

 

Antall ekvipasjer som har stilt på prøver i Telemark i 

2018 er: 

Klasse 1: 26 stk 

Klasse 2: 35 stk  

Klasse 3: 32 stk 

 

Klasse 3 i samarbeid med Øvre Eiker Gjeterhundnemd: 111 

stk 

 

Bruksprov: 

I år kan vi gratulere følgende 9 Telemarkinger med 

bruksprov: 

 

Reg.nr: Navn: Poeng: Fører: 

NO41895/15 Juni 65 Silje Sisjord 

NO37414/16 Trixie 60 Eivind Folkestad 

NO31593/17 My Trusted 64 Helene F. Gjerjordet 

NO41888/15 Enter 63 Arne Loftsgarden 

NO33172/16 Hope 67 Maj-Lena Knutsen 

NO30503/18 ASAP 88 Maj-Lena Knutsen 

Ureg Leif 62 Maj-Lena Knutsen 

NO33045/17 Lexi 80 Kate B. Mælandsmo 

NO38743/17 Sarka 60 Alf Kjetil Runningen 

 

I tillegg vil vi gratulere alle medlemmer av Telemark 

Gjetarhundlag fra andre fylker som har oppnådd bruksprov. 

 

Treningssamlinger(kurs): 

Det har vært holdt totalt 6 kurs i lagets regi i 2018. 

Nytt av året var at 3 av kurs gikk over 5 enkeltdager. 

Dette fikk laget gode tilbakemeldinger på.  

 

 

17 og 18. februar: Laget var så heldige å få Jaran Knive 

til å holde kurs. Betingelsen var at deltagerne møtte opp 

på Knivebakken. Jaran hadde ordnet treningsområde og 

holdt sau. Tilbakemeldingen på kurset var meget bra, selv 

om ikke alle følte at utbyttet av kurset var som 

forventet. Er vel kanskje slik at det er vanskelig å få 

godt utbytte av kurs med de mest profilerte og mest 

kunnskapsrike instruktørene om ikke kursekvipasjen har et 

vist nivå. 9 deltagere deltok. 

 



Mars: 2 femdagers kurs ble arrangert i mars. Ett kurs på 

Lonar og ett kurs i Fyresdal. På Lonar var det var det 4 

deltakere og i Fyresdal var det 8 deltakere. Virket som 

deltakerne hadde godt utbytte av kurset. I Fyresdal var 

deltakerne så fornøyde at de ønsket ett kurs til av samme 

type. 

 

24 og 25 Mars: Kurs på Lonar. 2 grupper, en for 

nybegynnere og en for de som har kommet litt lengere. 

Totalt var 7 deltakere påmeldt. 

 

Mai/Juni: Nytt 5 dagers kurs, denne gang arrangert i 

Tokke hos Maj-Lena. Maj-Lena var hovedinstruktør og fikk 

hjelp av Gunvor. 8 stk. svært så fornøyde deltakere. 

 

3 og 4. November: Kurs på Lonar og på Kleppen. 3 grupper 

med spenn fra nybegynner til finpuss frem mot bruksprov. 

13 deltakere.  

 

Fellestreninger på Lonar: Det er blitt arrangert 29 

fellestreninger på Lonar i 2018 

 

Laget har i 2018 hatt følgende instruktører: 

-John Li 

-Ramon Sem 

-Carl Erik Smørgrav 

-Tove Funnemark  

-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: 

Ingen av lagets to dommere deltok på dommersamling i 2018 

 

Treningssauen: 

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

treninger på Lonar stort sett gjennom hele 2018. Besøket 

har vært varierende, men i perioder meget bra.  

11 stk treningsau har blitt slakta, og 5 stk innkjøpt. 

Totalt er det nå 15 treningssau på Lonar.  

 

 



Foret til sauen har i 2018 blitt høstet på Lonar, Ole 

Sigbjørn Bratsberg blei hyret inn til slåttearbeidet. 

 

Stander der laget var representert: 

-Dyrsku’n med stand i samarbeid med TSG.  

 

Annen aktivitet: 

 TGL deltok med representant på årsmøtet til TSG. 

 Roar Fjeld og Arne Loftsgarden deltok på årets 

gjeterhundsamling i NSG 

 

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 2018 har vært:  

-Klipping av treningssau 

-Distriktsprøver, fylkesmesterskap og norgesseriefinale. 

-Treningssamlingene 

-Countryfestivalen 

-Sikret foringsplass på Lonar mot hjort 

-Reparert en del av gjerdet mot parkering på Lonar. 

-Fjernet talle i hallen på Lonar 

-Dyrsku’n i Seljord 

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

bidratt med dugnadsarbeid. 

 

Medlemmer: 

Laget har 83 hovedmedlemmer og 10 husstandmedlemmer. 

 

Økonomi: 

Laget har fortsatt økonomi som sikrer drift også i 2019. 

Se regnskap og balanse for detaljer. 

 

Medlemsbladet Gjetarhunden: 

Medlemsbladet har ikke kommet ut i 2018. 

 

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 

prøva som bleier blitt arrangert i Fyresdal. 

Guro Libjå for lån av sau på prøva i Fyresdal. 

Ann Kristin Teksle og Knut Johan Hvistendal for lån sau 

og areal på fylkesmesterskapet. 

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 Dalen Handelslag for sponsing. 
 

 


