
   

 

Årsmelding 2018 

Rogaland Gjeterhundlag 
Medlemmer og styre 
 
Rogaland Gjeterhundlag hadde ved årsskifte 96 betalende medlemmer. 

Styret i laget har i 2017 hatt følgende sammensetning: 

Leder:               Jacob Vetrhus 

Nestleder:        Hartvik Johnsen 

Kasserer:          Svenn Kverneland 

Sekretær:  Jon Gerhard Haakull 

Styremedlem:  Ingar Ivesdal  

1 varamedlem:    Hanne Lundal  

2 varamedlem:     Arnt Erik Eide 

3 varamedlem:     Kurt Kristensen 

Jacob Vetrhus har hatt ansvaret for nettsiden og Facebookgruppa til RGL. 

Styret har hatt et styremøte med fysisk oppmøte og ellers hatt kontakt på telefon, mail og 

Messenger. 

Nye gjeterhunder med godkjent gjeterhundprøve 

41 nye gjeterhunder i Rogaland har oppnådd kravene til gjeterhundprøve (60p i kl. 1) i løpet 
av året. 

Gjeterhundkurs 

I 2018 har det vært arrangert flere gjeterhundkurs i fylket enn i 2017. Vi ser også en utvikling 
der det er flere lokallag som arrangerer kurs. Dette ser vi på som svært positivt! 

Hå gjeterhundnemnd   
Juni/juli 15 deltakara 8 kvelder for viderekomne. 
Instruktører : Jarl Nord-Varhaug, Tore Mattingsdal og Arvid Årdal. 
 
Tysvær Sau og Geit 
Helgakurs i Tysvær 23. og 24. juni. Det var 8 deltakerar. 
Instruktør: Kjersti Eikemo Tveit. 
 
Bjerkreim Sau og Geit  
Bjerkreim juni/juli 8 deltakara 7 kvelder for nybegynnere  
Instruktør: Arvid Årdal , (Glenn Nodland assistent). 



   

 
Helleland Sau og Geit 
Helleland desember 12 deltakara 4 dager for nybegynnere/viderekomne. 
Instruktør: Arvid Årdal , (Glenn Nodland assistent). 
 
Privat initiativ i samarbeid med Nedstrand sau og geit 
Vinterkurs 2018/2019. Nedstrand.  10 samlinger med avsluttende prøve. 
5 deltagere. Instruktør Jon Gerhard Håkull 
Sted: Hinderåvåg/Ridehallen ved Tveit vg. Skule.  
 
Arrangert privat. 
Vinterkurs 2017/2018 – Jon Gerhard Haakull, i samarbeid med Svanhild og Jakob Markhus. 
10 samlinger med avsluttende prøve i kl 1,2 og 3.   
Sted: Skjold/ Skjoldastraumen. 11 deltagere.  
 
Arrangert privat Vikedal 
Instruktør Jane Espevoll, Kurs vinter 2018 i Vikedal , Sommerkurs 2018 i Vikedal, Romjulskurs 
2018 i Vikedal  

Instruktør Olga Espevoll, Kurs vinter 2018 i Vikedal sammen med Jane Espevoll 

I tillegg til dette har det vært fellestreninger rundt om i hele fylket. I Hå , Strand, Suldal, 
Egersund og på Haugalandet.  
 

Gjeterhundprøver  

Det har vært stor prøveaktivitet i Rogaland i 2018. I alt har det vært avviklet 29 prøver (24 i 
2017) med 383 startende, fordelt på følgende klasser: 

Kl 1:                                          10 (7) prøver 

Kl 2:                                              5 (5) prøver 

Kl 3 med deling og evt. singling: 13 (11) prøver 

Kl 3 med dobbelhent:                   1 prøve 

Av disse er det 1 Fylkesmesterskap, 2 Fatlandcup innledende + 1Finale og                                  
4 norgesserieprøver herav ei finale helg. Tal fra 2017 i parantes.  

I alt har 435 hunder gått prøve i Rogaland i 2018, noe som er et lavere tall enn i fjor. Dette 
skyldes at flere av kl.3-prøvene er lokale prøver med færre startende. Antallet lokale prøver 
er høyere. Antall hunder sier også noe om det store dugnadsarbeidet som bli lagt ned i å 
arrangere prøver for så mange hunder. RGL retter en stor takk til alle som har arrangert og 
deltatt på prøvene. 

Fatlandcupen 

Det ble gjennomført 2 innledende omganger i Fatlandcupen. Disse ble avholdt på Kvernaland 
hos Sven Kverneland. Det ble så stor påmelding at det var helt på grensen av det som var 
mulig å få gjennomført. Første dag var 55 hunder påmeldt. Andre dag var 53 hunder 
påmeldt. 



   

Finalen i kl 3 med dobbelhent og sortering, ble også avholdt hos Sven. Her var det Jane 
Espevoll med Saga som stakk av med seieren. På plassene bak kom Sander Hindenes med 
Gale og Tass. 

Fylkesmesterskapet 

Fylkesmesterskapet ble arrangert i Bjerkreim 6. Oktober og det var 36 ekvipasjer påmeldt, 36 
deltok. FM gikk i kl 3 med deling og singling med finale der de 10 beste deltok. Det var 
Svanhild Markhus med Aira som ble fylkesmestre med Glenn Nodland med Sweep på 2 plass 
og Jane Espevoll med Saga på 3 plass. Beste unghund var Mila med Jan Tore Brattebø. 

Deltakelse i Norgesmesterskapet 

NM ble i 2018 arrangert i Omvikedalen i Hordaland. Rogaland stilte med 10 ekvipasjer. Jane 
Espevoll kom til finalen med Iris. Dei enda på en svært fin 5. plass. Delegasjonen fra 
Rogaland gjorde det svært godt, og Rogaland kom på 2. plass som fylke, bare slått av 
Vestfold med en startende . Dermed blir det en ekstra plass i årets NM. 

Norgesserien 

Mange ekvipasjer fra Rogaland deltok i Norgesserien i år. Serien bestod av 6 innledende 
prøver, der de 4 beste talte som kvalifisering til finalen. Jane Espevoll ble nr 7 og 11 med Iris 
og Saga. Erlend Kvinnesland ble nr 21 med Zac. Arvid Årdal ble nr 33 med Lyda. Med denne 
fine innsatsen fikk Jane plass på landslaget med Iris og Saga.  

Norsk og Nordisk Nursery 

Norsk Nursery ble arrangert i Nordland. Grunnet dyr reise ble mange hjemme. Nordisk 
Nursery ble arrangert på Hå i Rogaland. Grunnet få kvalifiserte ble de beste unghundene fra 
Norgesserien tatt med. Jan Tore Brattebø med Mila ble Nordiske mestere. Gratulerer til 
begge to. 

Samarbeid 

Året som har gått er brukt flittig til å bedre samarbeidet mellom RSG og RGL. Lederen har 
deltatt på flere styremøter, samt ledermøtet i Haugesund. Med de samtalene vi har hatt som 
grunnlag, ser RGL positivt på gjeterhundarbeidet fremover i Rogaland. 

Takk for støtten 

Takk til alle lokallag og personer som har deltatt på dugnad ved konkurranser, kurs og 
fellestreninger. Ikke minst retter vi en særlig takk til Fatland A/S for fine premier til Fatland 
cupen. 

 

For styret i Rogaland Gjeterhundlag,  

Jacob Vetrhus (Leder)   


