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1. Styret og medlemmer 2019 
Styret i Rogaland gjeterhundlag har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

Leder:               Jacob Vetrhus 

Nestleder:        Ingar Ivesdal 

Kasserer:          Sven Kverneland 

Styremedlem:  Erlend Kvinnesland 

Styremedlem:   Ola P. Hetland  

1. varamedlem:    Jonathan Gerhard Haakull  

2. varamedlem:     Arnt Erik Eide Andersen 

3. varamedlem:     Kurt Kristensen 

Revisorer:  Jarl Nord-Varhaug og Henning Skeie 

Styret har i 2019 benyttet seg av ekstern sekretær, Anita Vikingstad.  Hun har i tillegg til å være 

sekretær hatt ansvaret for oppdatering av nettsiden og Facebookgruppa til RGL. 

Styret har hatt fire styremøter, hvorav ett har vært telefonmøte.  Det har ellers vært kontakt mellom 

styret via mail, Messenger-gruppe og per telefon.  

Per 01.12.19 har Rogaland gjeterhundlag 105 betalende medlemmer, mot 96 i 2018. 

2. Nye gjeterhundførere og godkjente bruksprøver 
I 2019 har 15 nye førere oppnådd gjeterhundprøven. Så langt det er mulig å finne med dagens 

registreringsssystem har 67 hunder har oppnådd godkjent gjeterhundprøve (min. 60p i kl. I).    

Årstall Nye førere Nye godkjente 
bruksprøver 

2017 12 37 

2018 8 41 

2019 15 67 

 

Dette viser at det er høy aktivitet og god framgang også på grasrotnivå i Rogaland, særlig siste år. 

Samlet sett har antall bruksprøver de siste tre årene ligget litt over 200 i Norge (jf NSGs årsmelding 

2018). Rogaland bidrar slik slikt sett med en betydelig andel også nasjonalt.  

3. Arrangerte prøver i fylket 
Årstall  Kl. I Antall st. Kl. II Antall st. Kl. III  Antall st. 

2017 7  5  11*  

2018 10  5  13*  

2019 13 169 10 89 18* ** 492 

* hvorav 1 var prøve med dobbelhent. **Inkl. NS-prøver, men ikke Nordisk mesterskap.  

Totalt antall startende er 750 fordelt på kl. I-III.  

http://www.nsg.no/getfile.php/13130053-1572958442/_NSG-PDF-filer/Om%20NSG/%C3%85rsmeldinger/2018%20%C3%85rsmelding.pdf
http://www.nsg.no/getfile.php/13130053-1572958442/_NSG-PDF-filer/Om%20NSG/%C3%85rsmeldinger/2018%20%C3%85rsmelding.pdf


 

Det er verdt å merke seg at Haugaland gjeterhundlag strekker seg over fylkesgrensen inn i Hordaland.  

Det vil si at prøver som arrangeres i Haugaland gjeterhundlags område i Hordaland ikke nødvendigvis 

telles med. 

3.1 Fatlandcup 
Tradisjonen tro arrangerte Rogaland gjeterhundlag Fatlandcupen også i 2019. De to innledende 

rundene ble avholdt på Kverneland 24.-25. august. De åtte beste ekvipasjene fra første innledende 

runde og de åtte beste fra andre innledende runde, som ikke allerede har kvalifisert seg i første 

runde, gikk videre til finalen i cupen. Finalen ble arrangert 16. november, også den på Kverneland. 

Fatlandcup er en regional konkurranse i bruk av gjeterhund, og Fatland AS er sponsor for cupen.  

Vinner av Fatlandcupen 2019 var Erlend Kvinnesland med Zac. 2. plass gikk til Jan Tore Brattebø med 

Kali, og 3. plassen til Arvid Årdal og Lyda.  

I 2019 har styret utarbeidet forslag til vedtekter for Fatlandcupen.  Forslag til vedtekter planlegges 

framlagt for Fatland AS, og deretter på årsmøtet 2020 i RGL.   

3.2 Fylkesmesterskap 
Årets fylkesmesterskap i Rogaland ble arrangert i Strand kommune, lørdag 5. oktober.  Jane Espevoll 

ble årets fylkesmester med Saga og tok også 2. plass med Isa, som også ble årets unghund. Erlend 

Kvinnesland med Bella ble nr. 3. 

I 2019 har styret utarbeidet forslag til vedtekter for Fylkesmesterskapet.  Vedtektene planlegges 

framlagt på årsmøtet 2020 i RGL. 

3.3 Landsprøver 
I 2019 ble det arrangert fire Norgesserieprøver i Rogaland.  17.og 18. august ble det avholdt 

prøvehelg på Hå. 28. og 29. september arrangertes prøvehelg på Kverneland.  

3.4 Internasjonale prøver 
9.-11. august ble Nordisk mesterskap arrangert på Brusand, Hå. 43 gjeterhund-ekvipasjer fra Norge, 

Sverige, Danmark, Finland og Færøyene konkurrerte, og Norge gikk av med de tre øverste 

plasseringene. Norge vant også lagkonkurransen. Beste plassering for fører fra Rogaland var Jane 

Espevoll med 11. og 12. plass. Mesterskapet startet med to innledende øvelser, hvor resultatene ble 

lagt sammen. Disse dannet grunnlaget for startrekkefølgen for de 16 beste under finalen søndag. 

Finaleøvelsen omfattet både dobbelhenting og sortering av totalt 16 sauer. 

4. Deltakelse i Norgesmesterskapet (NM) 
NM i bruk av gjeterhund ble arrangert 11.-13. oktober i Alvdal, med innledende runder fredag og 

lørdag, og finale på søndagen. Fra Rogaland hadde hele 11 ekvipasjer (seks deltakere) kvalifisert seg, 

hvorav fire ekvipasjer også kvalifiserte seg til finalen. Jane Espevoll og Iris fikk beste plassering og 

stakk av med 2. plassen i finalen.  

Neste mann i finalen ble Erlend Kvinnesland og Zac med en 5. plass, Arvid Årdal og Mac med 11. 

plassen og Jan-Tore Brattebø og Mila med 13. plassen. Svanhild Markhus og Glenn Nodland fikk fine 

plasseringer i de innledende rundene. Rogaland gjeterhundlag tar stafettpinnen videre som arrangør 

av NM i 2020. På grunn av de gode plasseringene får Rogaland ytterligere en plass til i neste års NM, 

samt at dersom Finnmark ikke stiller med deltakere, så vil Rogaland få en ekstra plass som 

arrangørfylke. Totalt har vi da 13 plasser i NM 2020.  



 

5. Kursvirksomhet i fylket 
Det er har vært stor kursvirksomhet i fylket også i 2019*.  

Type kurs Antall deltakere Instruktør (Med)arrangør 

Vinterkurs 2018-2019  
(10 samlinger) 

5 
 

Jonathan Gerhard Haakull Nedstrand Sau og Geit 

Vinterkurs 2018-2019  
(10 samlinger) 

6 Jonathan Gerhard Haakull Sveio Sau og Geit 

Vinterkurs 2018-2019 
(10 samlinger) 

16 Jane Espevoll og Svanhild 
Markhus 

 

Helgekurs  10 Svanhild Markhus og Jacob 
Markhus 

Suldal Sau og Geit 
 

Helgekurs 12 Arvid Årdal og Tore 
Matningsdal 

Hå gjeterhundnemnd 

Helgekurs 13 Arvid Årdal Hå gjeterhundnemnd 

Helgekurs 15 Arvid Årdal og Glenn 
Nodland 

Helleland Sau og Geit 

Helgekurs 15 
 

Arvid Årdal og Glenn 
Nodland 

Dalane gjeterhundlag 

Helgekurs 5 Kjersti Eikemo Tveit  

Helgekurs 4 Jane Espevoll Sauda Sau og Geit 

Helgekurs 8 Erlend og Sverre Kvinnesland  

 

Haugaland gjeterhundlag strekker seg som nevnt over fylkesgrensen inn i Hordaland.  Det vil si at 

flere kurs som arrangeres i Hordaland ikke vil telle med i den nasjonale statistikken, men tas med her 

for å synliggjøre den aktiviteten som faktisk foregår i Haugaland gjeterhundlags område. Det er flere 

instruktører fra Rogaland som har kursaktivitet også i andre fylker, som for eksempel i Vest-Agder, 

Møre og Romsdal og Vestfold. Flere gir også tilbud om 1-til-1-undervisning, og ikke minst bidrar 

mange aktivt på fellestreninger i sitt nærområde.  

* Oversikten er basert på innmeldt kursvirksomhet fra den enkelte instruktør.  

6. Samarbeid 
Rogaland gjeterhundlag har i 2019 fortsatt arbeidet med å ytterligere forbedre og konkretisere 

samarbeidet med Rogaland Sau og Geit. Leder i RGL har deltatt på flere styremøter, ledermøte for 

lokallagsledere i Sau og Geit hvor han har presentert arbeidet til RGL. I juni 2019 ble det også avholdt 

et dialogmøte med styret i RSG, styret i RGL, samt styreleder i NSG Kjell Erik Berntsen, styremedlem 

Anne Kari Snefjellå, gjeterhundrådgiver Ken Lunn og leder i Gjeterhundrådet Audun Seilen. Formålet 

med møtet var å klargjøre rammene for gjeterhundarbeid i NSG og hvordan vi best mulig kan 

fremme dette arbeidet i Rogaland.  I siste del av 2019 er det også blitt satt ned en arbeidsgruppe som 

skal utarbeide en sak om organiseringen av samarbeidet mellom RSG og RGL, som skal framlegges 

årsmøtet i RGL og RSG i 2020.  

Vi har ellers etablert kontakt og har et godt samarbeid med ny gjeterhundrådgiver i NSG, Helene 

Funner Gjerjordet. 

7. Takk for støtten 
Mange personer i gjeterhundmiljøet gjør en stor innsats i løpet av året.  Vi vil takke så mye for at så 

mange stiller trofast opp og trør til der det trengs!  



 

I 2019 fikk vi 25 000 kr i støtte fra Rogaland Sau og Geit, noe som vi satte stor pris på. Vi er også 

svært takknemlige for støtten som vi har fått fra sponsoren vår Fatland AS til flotte premier på 

Fatlandcupen.  

30.12.19 - Styret i Rogaland gjeterhundlag 


