
   

       

Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 
 

Tid: 24. sep. Kl 18 

Sted: Tlf-møte 

Møtte: Sven Kverneland, Ingvar Ivesdal, Erlend Kvinnesland, Ola P. Fjetland, Jacob Vetrhus, 

Anita Vikingstad (sekretær)  

 

1. Status premier NS og FM 

NS –  

Granberg garveri sponser skinn + Felleskjøpet forsekker. Dette er ordnet 

 

FM –  

vandrepokal – sponset av Landkreditt med 2000 kr 

Forsekker deles ut på plassen, mens fat med malt bilde av hunden for 1.-3. plass 

(Marita Øvrebø, Nedstrand. Sven snakker med henne). Deles ut på årsmøtet 2020.  

  

2. Fløyter til 1. gangsførere 

 

Altiutstyr.no – sau og hund https://www.altiutstyr.no/produkt/gjeterfloyter/logan-whistles-

1/logan-a1-med-sau-og-border-collie 

Må også finne ut hvor mange som skal ha fløyte fra 2018, i tillegg til 2019.  

 

Bestilles ca. 20 grønne og 20 sorte fløyter, litt etter hvor mange førere det var i 2018.  

 

3. NM - RGL mulig arrangør2020? 

Trengs rundt 200 sau. Arrangeres 2. helg i oktober, som regel.  

RGL står ansvarlig for arrangementet, men godt mulig/bør ha lokallag med på 

arrangørsiden. Bør involvere mange/alle lokale gjeterhundlagene i Rogaland.  

 

Bane – Har en mulig arena i Horpestad, Sør-Rogaland. Jacob snakker med aktuelle 

grunneier. Må også sjekke lytteforhold.  

 

Arrangementskomité – må etableres så snart som mulig. Alle tenker gjennom hvem 

som kan være aktuelle i en arrangementskomité.  Behøver ikke bestå kun av 

styremedlemmer, men styret holdes orientert ved større korsveier. Viktig at RGL har 

regien.   

 

Styret er enstemmig enig i at Rogaland søker NM 2020, så sant mulig bane er på plass.  

 

4. Vedtekter Fatlandcup (ifm nye fylker).  

Nye fylker gjør det nødvendig med endring av de geografiske grensene for prøven. 

Det er heller ikke skriftliggjorte vedtekter for cupen.  

 

Det skal utarbeides forslag til vedtekter, som tas opp med Fatland, og legges fram på 

neste styremøte. Deretter legges det fram for vedtak på årsmøtet i RGL.  

 

5. Ledermøte RSG 

https://www.altiutstyr.no/produkt/gjeterfloyter/logan-whistles-1/logan-a1-med-sau-og-border-collie
https://www.altiutstyr.no/produkt/gjeterfloyter/logan-whistles-1/logan-a1-med-sau-og-border-collie
http://www.nsg.no/


   

En representant fra RGL er invitert til ledermøte til RSG, den 18. – 19. oktober.  RGL 

må betale reise og opphold selv.  Jacob stiller for RGL.  

Det er i år satt av én time til gjeterhund.  Jacob lager et innlegg om  

- kurs – lokallagene må holde mer kurs. Informasjon om godkjente instruktører 

- beskjed om å nominere nye gjeterhundinstruktører 

- uregistrerte gjeterhunder 

- NM  

- temakvelder, i samarbeid med RSG og RGL 

- organisering av gjeterhundarbeidet i RGL – må være lag. Tas opp dersom dette 

blir et tema.  

- viktig å få fram det positive som gjeterhundmiljøet bidrar med for sauefolket 

- ingen motsetning mellom hundefolk og sauefolk.  

 

6. Instruktørkurs - status og videre plan 

Jo Agnar Hansen bekrefter at han kan være instruktør, men må avvente slutten på 

sesongen før dato fastsettes. En del som skjer i februar; dommersamling, ledersamling, 

årsmøte etc. som må på plass før datoer kan settes.  

 

Fått inn én søknad per nå, men ber om nominasjoner fra lokallagene.  

Sende ut informasjon via RSG og lokale gjeterhundlag om kravene/kriteriene. Frist 10. 

november for nominasjon.  

 

Kurset må legges opp til at både eksisterende og nye instruktører (kvalifiserte), kan 

delta.  

 

Dersom kurset skal dekkes av RGL, må man være medlem av RGL. Kravet om å delta 

aktivt som instruktør gjelder også at man må stille seg tilgjengelig som instruktør for 

SG-lokallag og gjeterhundlokallag ved forespørsel. 

 

Fylkeslagene kan foreslå hovedinstruktører (instruktør for instruktørene).  Vi bør 

foreslå en fra Rogaland, slik at vi har en tilgjengelig på Vestlandet. Tenkes gjennom til 

neste møte eventuell kandidat.  

 

Foreslåtte kandidater fra fylkeslag og lokallag til instruktør og hovedinstruktør blir 

diskutert i styret på neste møte.  

 

7. Agrovisjon 1.-3. nov (i Stavanger forum) 

Invitert av RSG til å stå på stand.  Håvard Helgeland kommer tilbake om dekning av 

utgifter. Sven er bortreist.  Ola og Jacob stiller.  

 

8. Annet 

 

Veterinærkontor –  

Haugaland veterinærklinkk på 15 % på honoraret. Forsøker Sele dyreklinikk 

om rabattavtale i Sør-Rogaland.   

Felleskjøpet – forsøker på en mulig rabattavtale.  

Vester –  

Ikke interesse for innkjøp av vester for godkjent gjeterhundprøve.  

Neste møte -   

Etter Fatlandcupfinalen lørdag, 16. november, ca. kl 15, hos Sven 

Kverneland.   


