
Styremøte i Gjeterhundnemnda i NSG Nordland 
Tlf møte 02.07.2019 
Deltakere: Roy Aakre, Finn Engan, Tom Even Lillemo, Geir Amundsen 
 
Ref. saker. 
Viser til sak 3.2019. Ingen lokallag har tatt kontakt for å få hjelp til å arrangere kurs. 
Viser til  sak 4.2019. Det er tatt kontakt med Troms og et styre for Nord Norsk serie er 
opprettet. 
 

Sak 8. 2019 
Følgende saker  sendes ut på høring. 
Høringsutkast lages i løpet av nov 2019 

1. Hvor mange prøver skal telle for uttak til NM. 
2. Skal det være dobbelhent på finale fylkesmesterskap. 
3. Gi alle lokallag mulighet for å arrangere fylkesmesterskap og Nord Norsk 

Serie. 
 
Sak 9. 2019. 
Brev fra gjeterhundrådet ang. info møter om økt bruk av gjeterhund. 
Gjeterhundrådet har diskutert hvordan en skal komme ut til den enkelte medlem med 
«grunnleggende informasjon om gjeterhunden». Våren 2019 ble delmål 7 vedtatt: 
«Informasjonskvelder, (videopresentasjoner) om praktisk bruk og trening av gjeterhund».  

 
Prosjektet er basert på godt samarbeid med fylkeslaga rundt i landet.  
 
Følgende tema er tenkt å inngå i pakken.  
Del 1.  Anskaffelse av hund, oppstalling, foring, vaksinering etc. 
Del 2.  Når er hunden klar for trening, hvor lang tid tar det å trene opp en hund, hvor mye tid må eg 

investere i hunden, ord og uttrykk som gjerne brukes av instruktører. 
Del 3.  Første gang på sau / tenning av gjeterinstinkt 
Del 4.  Grunntrening - balanse, god dyrehandtering,  
Del 5.  Grunntrening - gå videre til neste steg, legge på kommandoer, legge press på hunden 
Del 6.  Grunntrening - hente sau, (sikre at hunden jobber godt òg uten kommando). 
Del 7.  Grunntrening - drive sau fra fører. Når og hvordan komme i gang med driving 
Del 8. Konstruktiv trening opp mot større oppgaver / opp mot kl 1 / godkjent hund. 
Del 9. Praktisk bruk av gjeterhund (Her tenker vi å vise litt av spekteret en gjeterhund blir brukt til)  
 
Planen er at det samles inn eksempler fra forskjellige plasser rundt i landet, i form av videosnutter 
(gjerne 5 -10 stk pr del), som kan vises og diskuteres rundt. I tillegg settes det opp en PP presentasjon 
der det hele er sydd sammen. Målet er å vise variasjon, og at den enkelte skal kunne plukke det han 
ønsker ta med videre.   

 
Roy Aakre blir kontakt person for Nordland gjeterhundnemd. 
 
Nordland gjeterhundnemnd 
Geir Amundsen 
Sekr. 

 


