
                            

Årsmelding for Oppland Gjeterhundlag 2018  
Oppland Gjeterhundlag (OGL) sin arbeidsoppgave er å fremme gjeterhund 

som et viktig arbeidsredskap for næringen, og bidra til å opprettholde/heve 

nivået på førere og hunder på konkurranseplan. Under seg har OGL 6. stk. 

lokallag: Sør-, Midt- og Nord- Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland og Toten.  

Lokallagene organiserer treninger og kurs både sommer og vinter, der det vektlegges å favne 

over alle nivåer. Både om man akkurat har startet med sin første hund eller konkurrerer kan man 

få hjelp til å komme videre. Lokallagene organiserer også prøver på alle nivåer gjennom sommer 

og høstsesongen.  

Styret gjennom året:  

Leder: Eirik Kolbjørnshus (velges for ett år av gangen) (på valg)  

Sekretær: Katarzyna Viktoria Treholt (2017-2019) (Ikke på valg)  

Styremedlem: Roger Andre Heiene (2017-2018) (på valg)  

Kasserer: Gudbrand Stokke (2017-2018) (på valg) 

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:   

1. Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

2. Mette Berg 

3. Egil Lomsdalen 

 

Revisor: Ragnhild Røssum.  

 

Valgkomite: 1. Arnfinn Beito (på valg) – 2. Jan Briskeby (2019) – Signhild Rudi (2020)  

Styret har gjennom året hatt et styremøte. På dette styremøte ble det fordelt oppgaver. Videre har 

vi hatt et møte med lederne i lokallagene. Ellers har styret hatt løpende kontakt ved hjelp av mail 

og telefon.  

Noe av sakene gjennom året.  

 Årsmøteforberedelser.  

Årsmelding, regnskap, budsjett, forslag til arbeidsplan og valg.  

 Søknader og tildeling av Norgesserieprøver - Norsk Nursery.  

 Sett på muligheter for alternative inntektskilder til OGL.  

o Sponsor 

o Dekkensalg 

 Ordne premier  

 Oversendt diverse saker fra lokallag til NSG.  

 Besvart forskjellige henvendelse fra NSG.  

 Ledermøte.  

 Uttak av lag til NM 

 Hjelp noen lokallag til å melde inn prøver. 

 



Også i år ble det arrangert et møte med lederne i lokallaga. På dette møte satte vi fokus på 

følgende punkt: 

1. Økonomi. Dette var et todelt punkt.  

a. Vi ønsket at alle lag skulle benytte muligheten til å være registrert i 

Brønnøysundregisteret. Dette med tanke på oppretting av bankkontoer, grasrotandel 

og vi hadde en ressurs i form av Gudbrand Stokke som kunne hjelpe laga med dette. 

b. Det andre punktet var hvordan vi skulle få best mulig økonomi i Oppland 

Gjeterhundlag (OGL). Vi skulle jobbe med sponsor, salg av dekken og arrangere 

instruktørkurs. Salg av dekken og sponsor har vi greid dette året, men det har ikke 

vært ressurser til å arrangere instruktørkurs. 

2. Premier: OGL skulle jobbe for å lage en premie til de som har greid bruksprov. Dette har 

Roger Andre Heiene jobbet med og bestilt forslag til diplom som skal ligge på sky. 

3. Gjeterhundprøver: Vi i OGL ønsket at alle lokallaga skulle arrangere minst en prøve i kl 1. 

Alle lag har gjort det i 2018, bortsett fra ett lag. Men de fleste har arrangert flere enn en 

prøve. 

4. Dommere: Torkjell Solbakken deltok på møte. Han fortalte litt om hvordan 

dommersamlingen var for dommerne. Ut fra det som ble sagt og de opplysningene vi hadde 

fra andre dommere valgte vi å sende et brev til Gjeterhundnemda i NSG. Her stilte vi 

spørsmål:  

a. Er det for ofte dommersamlinger i NSG, og er alle samlingene nivåhevende for 

landets dommere? 

b. Hvem bør ha eierskap til dommerne i Norge da de er NSG sine representanter når de 

reiser rundt og dømmer prøver? 

I skrivende stund har vi ikke fått svar på disse spørsmålene. 

5. Vi hadde og et mål om å gjøre hjemmesiden vår mer oppdatert. Dette greidde vi ikke pga 

sykdom i styret. 

 

Det er også sendt ut referat fra dette møte til alle lokallaga via E-post. 

 

I tillegg til det styret har jobbet med, har styreleder utført følgende:  

- Deltatt på et styremøte med OSG, og orientert om aktivitenten 2018   

- Mye tid har gått med til å skaffe sponsor. Det er og laget sponsorkontrakt. Dette er og en mal 

som kan brukes til senere anledninger. 

- Videre er det nå innkjøpt dekken som blir for salg. Dette kommer det orientering om på 

Årsmøte 2018. 

 

- Styreleder skulle ha deltatt på ledersamling på Gardermoen. Dette lot seg ikke gjøre pga 

et annet kolliderende arrangement. Det ble forsøkt å få andre til å reise på denne samlingen 

uten å lykkes. Dessverre stilte ikke Oppland med delegat på ledersamlingen for gjeterhund i 

NSG 2018. 

 

Vi i styret i OGL sender den meste av informasjonen via mail. Som tidligere år er det mange som 

er flinke til å svare, men som tidligere år er det også i år grunn til å si at noen lokallag kan bli 

bedre til å engasjere seg. 

 

 

 

 



 

Dommere i OGL:  

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag –  

- Henning Andre Andersen Valdres Gjeterhundlag  

Instruktører i OGL:  

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Ronny Smedsmo, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag   (under utdanning)  

- Anne Kari Veikleenget, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Knut Bakkom, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Guro Søberg, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Tor Romsås, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag    (under utdanning)  

- Bernt Gunnar Hamar, Hadeland Gjeterhundlag  

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag  

- Svein Haugseth, Hadeland Gjeterhundlag  

- Sara Nilsen, Hadeland Gjeterhundlag  

- Tor Geir Ulstein, Toten Gjeterhundlag  

- Erik Sveen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Klara Karlsen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Mette Berg, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  

- Pål Høygård, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag (under utdanning)  

- Henning Andre Andersen, Valdres Gjeterhundlag  

- Steinar Lyseng, Valdres Gjeterhundlag  

  

Medlemmer i laget: (fjorårets tall i parentes)  

Nord Gudbrandsdal:  69          (54)  

Midt Gudbrandsdal:  47         (43)  

Sør Gudbrandsdal:  35  (36)  

Valdres:    32  (16)  

Hadeland:    24  (27)  

Toten:     40  (34)  

Totalt:     247  (210)  

  



Det bemerkes at totalantallet ovenfor er totalantall medlemskap og ikke totalantall medlemmer i 

lokallagene. Dette fordi at det er mange som er medlemmer i flere forskjellige lokallag.  

 

Laget sine representanter i råd og utvalg   

Torkjel Solbakken sitter som fast medlem i prøvenemda.  

Torkjel Solbakken – 1. vara i gjeterhundrådet.  

Are Krogh sitter i avlsutvalget for Border Collie.  

Camilla Oden sitter i avlsutvalget for Woking Kelpie.  

 

Oppland har hatt følgende distrikts prøver;   

11.03-  Nord-Gudbrandsdal – klasse 1, med 9 deltagere  

08.07-  Nord-Gudbrandsdal – klasse 1. med 19 deltagere.  

15.07-  Valdres – klasse 1 med 5 deltagere, klasse 2 med 4 deltagere og klasse 3 med 13 

deltagere  

24.07 - Nord-Gudbrandsdal – klasse 1, med 7 deltagere 

25.07 - Nord- Gudbrandsdal – klasse 3, med 8 deltagere  

26.08 - Sør-Gudrandsdal – klasse 1, med 9 startende, og klasse 2 med 12 startende.  

30.09 – Midt- Gudbrandsdal – klasse 1 med 7 deltagere, klasse 2 med 17 deltagere 

06.10 -  Nord-Gudbrandsdal – klasse 1 med 8 deltagere, klasse 2 med 7 deltagere, 

klasse 3 med 6 deltagere. 

13.10 – Valdres – klasse 2 med 7 deltagere 

27.10 – Toten – klasse 1 med 12 deltagere, kl 2 med 9 deltagere og klasse 3 med 17 

deltagere 

 

Styret vil gi velfortjent ros til lokallaga for den innsatsen som er lagt ned i å 

arrangere distriktsprøver 2018. Godt jobba! 

  

Aktiviteter innenfor fylket:   

Aktiviteten for de gjeterhundinteresserte har vært høy i 2018. Det være seg prøver, oppvisninger 

og vi har mange hunder ute i det praktiske arbeid i Oppland. Det som må være fokuset er å få 

gode praktiske hunder i arbeid. For å få dette er det viktig å skape sosiale arenaer for de 

gjeterhundinteresserte, det være seg trening, konkurranser, oppvisninger. Dette er grunnleggende 

for et godt miljø og rekruttering innen gjeterhund. 

 

 

 

 

 

 

 



Fylkesmesterskap 2018 

Fylkesmesterskapet ble i år arrangert den 07.10. av Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag. 

Arrangementet gikk over en dag og ble gjennomført i klasse 3. Det var totalt 36. påmeldte 

hunder. Arenaen var den samme som det ble arrangert landsprøve på 1. uke før. 

  

Nord-Gudbrandsdal arrangerte NS prøve på Lesja den 29-30 sept. Det var totalt 47 hunder som 

startet begge dagene.  

Vi har fått tilbakemeldinger på at FM ogNS prøvene var av høy kvalitet. 

 

Toten arrangerte årets klubbkamp. Pga tørken i sommer ble denne prøven arrangert seint på 

høsten. Men de arrangerte en fin klubbkamp og prøve dagen før. I 2019 har Toten sagt seg villig 

til å arrangere FM. 

 

Kurs: 

Kursvirksomheten og fellestreninger i en del av fylket har vært bra både sommer og vinter. 

Samtlige lag har hatt en eller annen form for kurs i 2018. 

 

 

Nord-Gudbrandsdal: (Ngg)   

Ngg har i løpet av 2018 arrangert 3 kurs med hjelp av lokale instruktører. I tillegg har de hatt en 

temakveld der det har vært fokus på anskaffelse, oppstalling og trening av gjeterhund. I 

sommerhalvåret har Ngg hatt 6 ulike treningsarenaer til disposisjon for trening. Oppmøte har 

vært varierende, men alle med interesse har hatt gode muligheter til å trene. Som tidligere nevnt 

har Ngg arrangert distriktsprøver i alle klasser. De har og vært det lokallaget med høyest antall 

bruksprov i kl 1. Til slutt ble det 19 stk. Gratulerer!! 

FM: Her hadde Ngg. 14. hunder påmeldt 

Resultatet ble som følger:   

1 Torkjell Solbakken Slip Fylkesmester

7 Torkjell Solbakken Arya

8 Ronny Ove Smedsmo Pip

9 Mali Tungen Noah

10 Torstein Ytre Titti

13 Torstein Ytre Tasso

14 Ronny Ove Smedsmo Ivo

15 Ronny Ove Smedsmo Milla

16 Torstein Ytre Tilli

17 Torkjell Solbakken Sweep

22 Mali Tungen Kid  

Endre Amundgard, Irene Amundgard var og påmeldt men fikk ikke tellende resultat. 

 

 



NS: Her deltok 5 førere fra Ngg. Ronny Ove Smedsmo med Pip(34), Ivo(45), Milla(125) og 

Mac(180), Mali Tungen med Kid(164) og Noah(92), Torkjel Solbakken med Slip(22), Sweep(41) 

og Arya(109). Torstein Ytre med Titti(56) og Tilli(149),.Endre Amundgard med Nelly(178). 

Torkjel Solbakken kom til finalen med hunden Slip og endte på 22 plass. Ronny Ove Smedsmo 

var og kvalifisert, men sto over finalen.  

NM: Her deltok 4 førere fra Ngg. Torkjel Solbakken med Sweep og Slip, Ronny Ove Smedsmo 

med Pip og Ivo, Mali Tungen med Noah og Torstein Ytre med Titti og Tilli. Resultat NM er 

beskrevet senere  

Norsk Nursery: Ngg. deltok med 1 ekvipasje. Dette var Mali Tungen og Kid. 

Unghundmesterskapet gikk i Nordland. Kid og Mali endte på 7. plass. Dette var for øvrig eneste 

hunden fra Oppland i årets Nursery. 

Klubbkamp: Ngg deltok med 2 ekvipasjer på klubbkamp dette året. Pga få deltagere nådde de 

ikke opp i sammendraget og ble nr. 5 sammenlagt. De gjorde seg imidlertid bemerket på andre 

måter og fikk Sjarmørprisen. 

Midt-Gudbrandsdal: (Mgg)  
Det har vært avholdt fem styremøter gjennom året. Det har vært tilrettelagt for organisert trening 

på flere plasser innfor lokallagets sitt område, både sommer og vinter. Treningene har foregått på 

Fåvang, Vinstra. På Fåvang har det vært på 6 forskjellige plasser og på Vinstra har det vært på to 

forskjellige plasser. Oppmøte har variert fra 6 – 20 stk. Laget gjennomførte et teorikurs for 

gjeterhund. Instruktør var Alexsander Strøm. På kurset var det totalt 25 deltagere. Det har og 

vært praktiske kurs med Alexsander Strøm og Anne Kari Veikleenget som instruktører.  

 

Laget hadde gjeterhund oppvisning på Fåvang og i Ringebu. Det var Lars Rudi, Sina Romsås og 

Lars Romsås som hadde disse oppvisningene.  

Det ble 2. nye bruksprov i 2018.  

FM: Her stilte Mgg. med en deltagere og to hunder. Dette var Anne Kari Veikleenget med 

hundene Tobi nr. 23 og Nora nr. 21  

NS: Mgg. hadde en deltagere med to hunder som deltok på en eller flere  

Norgesserieprøver. De som deltok var Anne Kari Veikleenget med hundene Tobi (72) og Nora 

(77).  

NM: Ingen fra Mgg deltok under NM 

Klubbkamp: Mgg stilte fullt lag under klubbkampen. De fikk en 4. plass i lagkonkurransen. 

  

Sør-Gudbrandsdal: (Sgg)  

Sgg. har hatt 4. styremøter gjennom året og behandlet forskjellige saker. I tillegg har det vært 

epost og telefonkorrespondanse. Sgg. har arrangert 21 stk. sommertreninger og 13. stk. 

vintertreninger. I tillegg har 10 medlemmer leid Stav 10 torsdager fra januar til mars. Laget 

arrangerte kurs på Stav helgen 14-15 april. Instruktør var Anne Buer. Det var 8. deltagere. 

Laget arrangerte distriktsprøve på Blåbermyra 26 august. Laget hadde 8. nye bruksprov i 2018.  

  

 

 



FM: Her hadde Sgg. 3 deltagere. Det var Pål Høygard med Radar (5), Pål og Nip (4), Klara 

Karlsen med Just (25) og Get (20) og Sverre Tarud med Tim (26) og Bieber (19)  

NS: Klara Karlsen deltok med Just (110) og Get(167). Sammenlagt plasseringer i parentes   

NM: Pål Høygard gjorde en god innsats under FM og kvalifiserte seg med det til NM. Radar og 

Nip var hundene han stilte med. 

Klubbkamp. Sgg stilte med fullt lag under klubbkampen. De ble nr 3. Men vinneren av prøva 

kom fra Sgg. Helge Nordlien med Jackie. 

Sgg tok og på seg å arrangere neste års klubbkamp, vi ønsker de lykke til med arrangementet. 

  

Valdres (Vgl):   

Vgl. har hatt to styremøter gjennom året. Laget har hatt organisert trening i Aurdal med totalt 16 

deltakere. I tillegg har det vært mulighet for å trene hos Arnfinn Beito etter avtale. Et tilbud 

mange har benyttet seg av. Det er holdt to kurs i regi av laget. Ett for unghunder med instruktør 

Henning A Andersen, og et helgekurs med Alexsander Strøm og Jane Kristiansen 

Videre har Vgl. bidratt med gjeterhund oppvisninger bla. på landbruksdagen ved Fagernes og 

fårefestivalen på Gol. Det er avholdt 2. prøvedager i regi av Valdres gjeterhundlag og flere av 

hundene har oppnådd kl 2 nivå. Det er 1. nytt bruksprøv i Valdres 

FM: Vgl. stilte med totalt 5 hunder. Dette var Henning Andre Andersen med hundene Mist(12) 

og Nell(11), Oddgeir Hilmen-Fodnes med hunden Silva(6) og Bu(24) og Roger Andre Heiene 

med Tara (brudd) 

NS: Henning Andre Andersen har deltatt på norgesserieprøver med hundene Mist(162) og Nell. 

Oddgeir stilte med Silva(137) og Bu(174) 

Klubbkamp:Vgl stilte med fullt lag og endte på 2 plass i klubbkampen, knepent slått av Toten. 

 

 

 

  

Hadeland (Hgl):   

Det har vært avholdt 3 fellestreninger hos Jan Briskeby. Vibeke Weid deltok på ledermøte for 

Hgl. Vibeke og Tess har og holdt gjeterhundoppvisning under bygdedagen på Granavollen 

 

FM: Hadeland hadde en deltager under FM med totalt 3 hunder. Dette var Jan Briskeby med 

hundene Torres(2), Kaisa(3) og Boss(18). Egil Lomsdalen var påmeldt men stilte ikke til start. 

NS: Her stilte Hgl. med to deltager med 5. hunder. Dette var Jan Briskeby med hundene 

Torres(18), Boss(48) og Kaisa(82), Egil Lomsdalen med Teachme(65) og Gissa(165) 

NM: Hgl. hadde 1. deltagere som kvalifiserte seg til å delta under NM. Dette var Jan Briskeby 

med hundene Boss og Torres. Torres gikk til finalen. 

Klubbkamp: Ingen fra Hadeland stilte under klubbkampen 

 

 

 

 



Toten (Tgl)  

Det har vært tre styremøter gjennom året og behandlet ulike saker. Utenom styremøtene har det 

vært mye kommunikasjon gjennom sms og epost. Laget er flinke til å kommunisere via 

Facebook, og har holdt fellestreninger ulike steder gjennom hele året. De har og arrangert «Åpen 

dag» med fokus på unghunden. I sommer hadde de sommerkurs med Alexsander Strøm. Laget 

har og arrangert sosiale sammenkomster uten hund som Go`kart og julebord. Laget er realtivt 

ferske med tanke på å arrangere prøver. I år hadde de ansvaret for å arrangere klubbkampen, noe 

de gjorde med suksess. De har og arrangert en prøvedag med alle klasser. I Tgl ble det 10 nye 

bruksprov.  

FM: Her var det påmeldt en fra Toten, men han stilte ikke til start 

NS: Tor Geir Ulstein gjorde comeback i NS med hunden Nelly(171) 

Klubbkamp: Toten stilte også i år opp med et meget entusiastisk lag. De vant med knepen 

margin (6 poeng) foran Valdres. Vi Gratulerer!  

- Var det en hjemmebanefordel😊 

 

  

   

PRØVERESULTATER  

FM FINALE 2017:  

1. Torkjell Solbakken  -  Slip  

2. Jan Briskeby   -   Torres  

3. Jan Briskeby   -  Kaisa  

4. Pål Høygard  -  Nip  

5. Pål Høygard  - Radar  

  

 Under FM ble Torkjel Solbakken den som hadde beste plassering med unghund under 

tre år. Dette var unghunden Slip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oversikt over de som har arrangert FM fra år 2000.  

  
 

 

 

 

 

 

  

NORGESSERIEN  

Oppland hadde 12 førere med til sammen 26 hunder i Norgesserien i 2018 

Dette var en liten nedgang i antall førere, men oppgang på antall hunder fra 

året før. Det var 3 hunder som kvalifiserte seg til finalen i Norgesserien fra 

Oppland. (De 35 beste ut fra oppnådd plassiffer i NS prøver) 

 

18.plass – Jan Briskeby      Torres  

22.plass – Torkjell Solbakken      Slip 

34.plass – Ronny Ove Smedsmo     Pip  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

2018 Nord-Gudbrandsdalen 7 okt. 



Oversikt over de som har arrangert Norgesserieprøver i Oppland fra år 2005  

2018 29-30 sept Nord-Gudbrandsdal 

  

2017  23-24 sep.  Midt-Gudbrandsdal  

2016  24-25 sep.  Nord-Gudbrandsdal  

2016  15-16 okt.  Hadeland  

2015  26-27 sep.  Nord-Gudbrandsdal  

2014  20-21 sep.  Nord-Gudbrandsdal  

2014  27-28 sep.  Midt-Gudbrandsdal og  

Sør-Gudbrandsdal  

2013  21-22 sep.  Valdres  

2013  2-3 nov.  Nord-Gudbrandsdal  

2012  22-23 sep.  Valdres  

2012  3-4 nov.  Hadeland  

2011  24-25 sep.  Sør-Gudbrandsdal  

2010  18-19 sep.  Nord-Gudbrandsdal  

2010  16-17 okt.  Hadeland  

2009  17-18 okt.  Valdres  

2008  11-12 okt.  Midt-Gudbrandsdal  

2007  29-30sep.  Hadeland  

2006  23-24 sep.  Nord-Gudbrandsdal  

2005  15-16 okt.  Toten  

  

 

 

 

 

 

 

NM:  

Oppland hadde 11 hunder i NM. NM går over 2. dager og de 8. beste fra hver dag kvalifiserer seg 

til finale. Oppland hadde 2 i finalen: 

  

Resultat i finalen 2018: 

 

  9.plass – Jan Briskeby      Torres  

10.plass –  Torkjel Solbakken       

 

 

 

Slip  

 

 



Øvrige resultater fra NM dag 1 

10.plass – Mali Tungen   Noah    

16.plass – Pål Høygard      Nip  

19.plass – Jan Briskeby     Boss 

27.plass – Torkjell Solbakken    Sweep  

29.plass – Torstein Ytre   Tilli 

32.plass – Ronny Ove Smedsmo   Ivo 

  

Resultater dag 2:  

20.plass – Ronny Ove Smedsmo  Pip 

31.plass – Pål Høygard   

Brudd på Torstein Ytre med Titti 

Radar 

 

 

Med denne flotte laginnsatsen resulterte det til at Oppland fikk maks. kvote for 2019. Da kan vi 

stille med 12 deltagere. Godt jobba! 

BRUKSPROV  

Basert på opplysninger gitt av lokallaga har dette vært året for å ta bruksprov. Vi i OGL er 

kjempestolte av den innsatsen som er lagt ned for å få så mange hunder til start. Det er i året 

2018 oppnådd 39 nye bruksprov fordelt på Ngg 19, Mgg 3, Sgg 8, Vgl 1 og Toten 10 

Vinneren av vandrepremien for flest bruksprov går igjen til Nord-Gudbranddalen gjeterhundlag. 

Vi gratulerer! 

 

 

Styret i OGL gratulerer med fin innsats og gode resultater gjennom konkurranser i 

2018. 

 Styret retter en ekstra gratulasjon til laget under NM som gjorde til at Oppland 

kunne heve kvoten med en plass til neste år.  

 Videre vil vi og gratulere Toten som vinner av klubbkampen 2018 samt fylkesmester 

Torkjell Solbakken med Slip. Vert og merke seg at Slip ble beste unghund under NM 

også! 

 En må og hedre den innsatsensom er lagt ned i å få opp antall bruksprov. Uten at vi 

har sett noen statistikk er det ikke mange fylker som kan måle seg med 39 bruksprov på 

et år! 

 

 

 

 

 

 



Vi vil takke alle for en enorm dugnadsinnsats i form av oppvisninger, treninger, kjøring av 

sau, gjerding av treningsarenaer og arrangering av prøver. 2018 har vært et godt år for 

gjeterhunden i Oppland og vi i styret i OGL er prisgitt den innsatsen lokallagene legger ned 

i gjeterhunden. Vel blåst 2018 og lykke til med 2019! 

 

 

  

  

For styret  

Eirik Kolbjørnshus 

Leder 


