Årsmelding 2018
Rogaland Gjeterhundlag

Medlemmer og styre
Rogaland Gjeterhundlag hadde ved årsskifte 99 betalende medlemmer.
Styret i laget har i 2017 hatt følgende sammensetning:
Leder:

Jacob Vetrhus

Nestleder:

Johannes Skårland

Kasserer:

Bernt Undheim

Sekretær:

Johannes Skårland

Styremedlem:

Hartvik Johnsen

Styremedlem:

Gerhard Haakul

1 varamedlem:

Hanne Lundal

2 varamedlem:

Sven Kverneland

3 varamedlem:

Sverre Nordbø

Jacob Vetrhus har hatt ansvaret for nettsiden og Facebookgruppa til RGL.
Styret har hatt 1 styremøter og ellers hatt kontakt på telefon, mail og massanger.

Nye førere og gjeterhunder med godkjent gjeterhundprøve
Rogaland har fått 12 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2017.

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

Gjeterhundkurs
I 2017 har det vært arrangert en del gjeterhundkurs i fylket.
I Suldal ble det arrangert 2 kurs.
Ett vår kurs på Nesflaten. Her var det 16 deltakere. Gikk over en helg. Instruktører var Kjersti
Eikemo Tveit og Jacob Vetrhus.
Ett haust kurs på Låjen. Her vart det 15 deltakere. Dett gikk også over ei helg. Instruktører
var Kjersti Eikemo Tveit og Jacob Vetrhus.
Det går også ett vinterkurs nå som skal vare fra des 2017- jan 2018 i nordfylket. Instruktører
er Gerhard Håkull, Jakob og Svanhild Markhus.
Jane Espevoll har også hatt to kurs. Det siste i november.

Nybegynnarkurs på Elgane
12 nybegynnere og noen mer erfarne stilte til kurs hos Olaug Varhaug Siqveland på Elgane
den 21 Juni.
Mange takk til Olaug som stillte sau og plass til disposisjon.
Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal og Jarl Nord-Varhaug

Organisert trening
Det organiserte treninger i Suldal på Nesflaten og i Kvildal kvar onsdag frå midten av Juni til
November.
I Hå har dei hatt vekentlige treninger frå Juni til Mars med bra frammøte.
Det er også oppretta FB gruppe for Ryfylke der det blir lagt ut muligeter for fellestreningar i
Strand, Forsand og Hjelmeland. Dette ser vi på som ett positivt tiltak.

Gjeterhundprøver
Det har vært stor prøveaktivitet i Rogaland i 2016. I alt har det vært avviklet 24 prøver med
383 startende fordelt på følgende klasser:
Kl 1:

7 prøver

Kl 2:

5 prøver

Kl 3 med deling og evt. singling:

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.
I alt har 516 hunder gått prøve i Rogaland i 2017, noe som er et høyere tall enn i fjor. Dette
skyldes fleire klasse 3 prøver enn 2016. Antallet lokale prøver er stabilt. 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 2 innledende omganger i fatlandcupen. Disse ble avholdt på Kvernaland hos Sven
Kverneland. Det ble så stor påmeling att det var helt på grensen av det som var mulig å få
gjennomført. Første dag var 59 hunder påmeldt. Andre dag var 55 hunder påmeldt.
Finalen i kl 3 med dobbelhent og sortering, ble også avholdt hos Svenn. Her var det Glenn
Nodland med Mac som stakk av med seieren. På plassene bak kom Kjetil Vasstveit med Lyda
og Svenn Kverneland med Mika.

Fylkesmesterskapet
Fylkesmesterskapet ble arrangert i Etne 30.09 og det var 36 ekvipasjer påmelldt, 33
deltok.FM gikk i kl 3 med deling og singling. Det var Jane Espevoll og Fly som ble
fylkesmestre med Erlend Kvinnesland og Jossa på 2 plass og Erlen og Bella på 3 plass.
Lyda til Arvid Årdal ble beste unghund.
Deltakelse i Norgesmesterskapet
NM ble i 2017 arrangert i Lier. Rogaland stilte med 10 ekvipasjer. Svanhild L. Markus og Aira
kom til finalen. Dei blei forhindra i å delta då Aira kom seg ut av buret og bli borte i mange
timer. Ho blei då plassert på 17. plass. Dette klagde vi på og ho enda på 16. plass siden ho
var kvalifisert til finalen saman med dei 15 andre.
Delegasjonen fra Rogaland gjorde det godt, og Rogaland beholder alle 10 ekvipasjene til NM
2018.

Norgesserien
Mange ekvipasjer fra Rogaland deltok i Norgesserien i år. Serien bestod av 4 innledende
prøver, der de 3 beste talte som kvalifisering til semifinale. De 30 beste etter semifinalene
gikk videre til finalen som ble arrangert i Vikedal.

Norsk og Nordisk Nursery
Norsk Nursery ble arrangert i Møre og Romsdal. Rogaland stilte med 1 ekvipasjer, Arvid
Årdal og Lyda. Dei kvalifiserte seg til Nordisk Nursery i Danmark der dei tok ein fin 2. plass.

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
cup.
For styret i Rogaland Gjeterhundlag,

Jacob Vetrhus (Leder)
Johannes Skårland
(Sekretær)

