Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer: Audun Seilen, Karen Bilstad, Trude Hvalryg, Kurt Magne
Fardal, Knut Nymo, Anne Kari Snefjellå
Styreleder: Kjell Erik Berntsen
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Sekretær i rådet: Helene F. Gjerjordet
Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG

Referat fra arbeidsmøte mandag 24. september 2019
Møtested: Skype/telefon, Start kl. 20.00
Deltagere: Audun Seilen, Karen Bilstad, Trude Hvalryg, Knut Nymo, Ken Lunn og
Helene F. Gjerjordet (sekretær)
Saksliste:
30/2019

Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent

31/2019

Godkjenning av protokoll fra møte 17. juni 2019
• Status for saker/hva må følges opp
Enstemmig godkjent

32/2019

Orienteringssaker:
• Ny gjeterhundrådgiver i NSG fra 12.09.2019 – Helene
Gjerjordet fra Hjartdal. Jobber tirsdager og torsdager.
• Representantskapsmøte 15.-17.09.2019 –
Vedtak: Audun Seilen deltar på møtet
•

Nordisk Mesterskap i Hå i Rogaland – positive
tilbakemeldinger på opplegget, tøft vær i perioder. Arrangørene
har gjort en svært bra jobb.

•

EM i Tyskland – Flott arrangement. Det ble mikset tre
sauebesetninger, dette var ikke helt heldig. Karen Bilstad delte
informasjon om arrangementet underveis på Facebook og skrev
reportasjer i etterkant.

•

Nord-Norgesserien: Nordland og Troms har oppnevnt et styre
på 4 personer for NNS, og satt opp regler og mandat.
Bakgrunn for dette er at prøvenemda ønsker en kontaktperson
mot NNS. Rådet stiller likevel spørsmål med at ikke Finnmark er
med, samt ønsker å forankre regler som blir satt opp, mot
«Regler for gjeterhundprøver», som revideres neste gang
03/2020. Naturlig at ny ordning gjelder fom 2020.
Vedtak: Anne Kari og Knut skal følge opp saken. Kontakter
fylkeslederne og får i stand et møte på saken.
Norgesserien:
Trekking av startlister har denne sesongen vert utført av
arrangør. Erfaring er at det brukes for mye tid på dette, òg av
NSG ansatte som må trå til og serve. Mye skyldes nok at
prøveprogram fungerer svært dårlig på puljetrekking. Det stilles
òg spørsmål hvorfor det er frist for påmelding så nærme prøva
som igjen forsinker trekking til torsdag før prøva.
Vedtak: Dette skal sees på til vinteren.

•

Norgesseriefinalen – live stream og resultatservice.
Vedtak: Helene Gjerjordet og Karianne Kjelstrup reiser. Får
hjelp av lokale krefter.

•

Norsk Nursery – resultatservice,
Vedtak: Helene Gjerjordet reiser, får hjelp av lokale krefter.

33/2019

NM-møte Alvdal
• Status NM og forberedelse NM møte. Føler de er godt i rute i
forhold til økonomi og med tanke på arrangementet. Gjort
avtale om å kjøre live stream med et lokalt team. Urda
Blichfeldt, Helene Gjerjordet, Karianne Kjelstrup og Cathinka
Kjelstrup tar seg av resultatservice.

34/2019

Gjeterhundsiden på nsg.no
• Status for arbeidet. Status for mål og tiltak
og Delmål nr. 7: Temakvelder. Jfr tidligere vedtak sak. Plan for
å utarbeide presentasjoner (fagstoff/videoer), oppfølging av
fylkene og plan for gjennomføring.
• Endre til neste sesong, hjemmesida må bli mere brukervennlig.
Tenke på presentasjoner, har samlet inn gjeterhundfilmer. Lage

en side på hjemmesiden der man kan laste opp filmer som
gjeterhundrådgiver godkjenner. Filmene som lages/samles inn
skal danne ei grunnpakke der folk skal kunne lære å trene sin
egen gjeterhund. Det skal også forklares hva man prøver å
vise/trene på filmene. For eksempel om man trener på hvordan
man skal løse et problem.
Vedtak: Helene ser på saken i sammen med Urda.
35/2019

Private prøver/lukkede arrangementer mm
• Oppfølging av innkommet sak og henvendelser –
Ble arrangert en prøve juli/august i år, der det var spesielt
innbedte. Kom resultater på Facebook, men ikke på terminlista.
Prøven kolliderte med en annen prøve i Aust-Agder og prøven i
Aust-Agder ble da avlyst, siden flere meldte seg av for å være
på denne prøven. Dette er ikke ulovlig, så lenge regelverket
følges. Oppfordrer likevel til at gjeterhundaktivitet går via NSG.
Oppmelding av prøver rett før de skal gå? Det bør meldes inn
prøver minimum 1 uke før man tenker å arrangere prøven, slik
at man ikke blir så avhengig av at noen alltid må være
tilgjengelig for å laste disse opp. Forslag kan være å lage en
app der arrangør laster opp prøver?
Vedtak: Tas med videre.

36/2019

Hundesykdom – orientering om håndtering av saken i NSG
• NSG valgte en nøktern linje der en har fulgt Mattilsynet sin
informasjon og råd fra veterinærer. Mener saken er blitt
håndtert riktig.

37/2019

Rutiner rundt arrangement
• Pr. i dag litt uklare regler for hva som gjelder foran spesielt
større arrangementer. Kan fort bli rot, misforståelser og ekstra
kostnader.
Vedtak: Ken hjelper Helene med å sette opp rutine og regler
for hvem som har ansvar / gjør hva av NSG ansatte og
arrangør. Må være robust og forutsigbart både for de som
jobber i NSG og for arrangør. Bruker gjeterhundrådet og
prøvenemda for innspill.

38/2019

Møteplan 2020
• Møte med fylkene.
Rådet har fra mange fylker fått innspill på at møtet har vært
viktig og meget nyttig. Òg fått innspill på at kostnad blir for stor
for fylka.
Vedtak: Møtet 2020 kjøres på skype evt. tlf.
Ken i lag med Helene evt. Urda, sjekker ut mulighet og lager
opplegg for dette. Foreslår lørdag 18 januar til møtet.
•

Dommarsamling
Vedtak: Dommersamling 2020 kjøres etter samme mal som
tidligere. Dato er satt til 25 – 26 jan 2020. Dommerrådet er
ansvarlig for samlingen.

•

Arbeidsmøte
Vedtak: Kjøres etter samme mal som tidligere. Dato
bestemmes på neste møte.
Årshjul fylles ut fortløpende frem mot arbeidsmøtet, da det
meste av datoer vil være avklart.

39/2019

Eventuelt

•

RAS og avlsråd på Working Kelpie. Åpner denne saken igjen. Sikre at vi har
ett avlsråd oppe og går.

•

Sørlandssamlingen – Gjeterhund et av temaene på samlingen 2020. Audun
takket ja på forespørsel om å holde foredrag.

Neste møte nov/des 2019

Møtet slutt kl. 22.00

