
Referat telefonmøte 18.11.19 

Tilstedet: Endre Amundgård, Helge Nordlien, Tor Romsås, Eirik Kolbjørnshus, Egil Lomsdalen 
og Jane Aaslund 

  

1.    Klubbkamp – til evaluering og ettertanke jf. innspill gjennom sesongen 
Det er gjennom sesongen kommet innspill på klubbkamparrangementet. 
Det er trolig noe misforståelser ute og går når det gjelder arrangementet. 
Det har bla. kommet spørsmål om: 
-              Fungerer klubbkampen i tråd med intensjonen? 
-              Hva er intensjonen  med klubbkampen? 
-              Er poenget med klubbkampen å vinne? 
-              Hvem kan delta? 
 
På bakgrunn av dette ble klubbkampen drøfta på styremøtet. 
Styret kom frem til følgende enstemmig Konklusjon: 

-    Det er ønskelig at klubbkampen blir arrangert 

-    Når det er avklart om noen vil arrangere skal klubbkampen drøftes som sak på årsmøtet. 

-   I forkant av årsmøtet skal saken oversendes lokallag til høring med frist for tilbakemelding. 

-  Intensjon og regler knytta til klubbkampen må synliggjøres og presiseres.  

2.    Mgg arrangering av prøver, v/Tor 
Tor orienterte om Mgg sin DP prøve den 02. nov.  
I forkant av arrangementet var det mye styr ang. påmelding. 
Det oppsto en situasjon der en person som ønsket å delta på arrangementet nekta å godta 
arrangementet slik det var planlagt fra arrangøren sin side. 
Under arrangementet hadde samme person innslag av dårlig oppførsel på bana som ble lagt 
merke til.  
Pga. styr omkring påmelding og innblanding i arrangementet fra utenforstående, har 
medlemmer av arrangørens lokallag varsla at de ikke ønsker å stille opp å bidra på å arrangere 
gjeterhundprøve. Arrangementet opplevdes som lite trivelig. 
 
Det kom også innspill på andre hendelser fra samme person gjennom sesongen.  Dette gjaldt 
gjennomføring av Fylkesmessterskapet på Toten. 
 

Vedtak: 
Styret kom frem til følgende enstemmig Konklusjon: 
Styret i OGL mener det er på sin plass å sende et brev til den det gjelder. 
Endre kladder et brev. 



3.    Instruktørutdanning nye og oppfriskning. Info om status 
Endre orienterte om plan for dette arrangementet og foreløpige tilbakemeldinger og 
vurderinger. 
 
Styret var enige om 

-    Endre fortsetter dialogen med Jo Agnar for å få på plass det tiltenkte kurset. 
-    Det tas sikte på feb/mars mnd. 
-    Endre må få tilbakemelding fra lokallaga på nøyaktig antall deltakere. 

4.    Salg av Dekken. Orientering fra Eirik om status. 
Pr i dag er det solgt 60 dekken, men det kommer flere bestillinger. 
Målet er at i januar skal det være solgt 100 dekken. 

5.    Medlemskap lokallag 
Det er flere i Oppland som betaler medlemskontingent i to eller flere lokallag. Det er også 
eksempler på personer utenfor Oppland sitt fylke som er medlem i lokale lokallag. 
For et par år siden så valgte OGL å endre på vedtektene angående direktemedlemsskap. 
Nettop fordi det er ønskelig at aktive gjeterhundfolk skal være medlem i lokallag bla. for å 
bidra ifbm. Aktiviteter.  
De som valgte direktemedlemsskap gjennom OGL kunne farte rundt på aktiviteter uten å 
bidra. Det er ikke slik det skal være. 
I lokallagene i sau,- og geit er det ikke tillatt å være medlem i flere lokallag. En står fritt i å 
velge lokallag, men kun ett medlemskap. 
 
Det er flere grunner til at dette med å være medlem i flere lokallag ikke er brukbart. 
- OGL mister oversikten over totalt antall medlemmer. Pr i dag er det totalt antall betalende. 
- Det kan bli problematisk i forhold til vedtekter og stemmeberettigede. 
- Hvilket lokallag skal ta med for eksempel. Bruksprovet i den årlige summering av bruksprov? 
- Dersom en person blir Norgesmester eller Fylkesmester, hvilke lokallag kan profilere seg   
med denne personen? 
- Lokallag er avhengig av aktive medlemmer for å drifte og skape aktiviteter innenfor eget 
sogn. Da hjelper det lite å ha medlemmer som bor langt unna. 
- Det er viktig for lokallaga å vite hvem de har som er aktive medlemmer som kan bidra i 
lokallaget. 
- lokallagene er ikke tjent med personer som er medlem i mange lag bare for å høste 
fordelene i alle lag uten å stille opp å bidra. 
- Ngg kommer ikke til å akseptere slike medlemmer fra 01.01.2020. 
 
Styret kom frem til følgende enstemmig konklusjon: 

-      OGL tillater ikke at enkelte er medlem i flere lokallag. 

-      En står fritt i å velge hvilket lokallag en ønsker å være medlem i. 

-      Det er opp til det enkelte lokallag å vurdere om en ønsker å ta inn medlemmer 
fra utenom eget sogn. Dette for å sikre aktive medlemmer til å bidra i laget. 



6.    Temakvelder 

Infoskriv. Mange interessante Temaer, men er det praktisk gjennomførbart? 

Hva/hvordan organisere slike kvelder? 

Har ikke fått svar på søknad om økonomisk støtte, da planene til NSG ikke var klare 
på det tidspunktet. 

Mgg har jo hatt mange temakvaleder med mange fremmøtte. Hvordan legger dere 
opp og planlegger slike kvelder? Dere har jo et panel. Har dere konkrete temaer? Eller 
svarer dere kun på spørsmål fra deltakerne? 

Styret kom frem til følgende konklusjon: 

-         Endre tar kontakt med NSG for å sjekke om dette med Temakvelder er noe 
som de fortsatt har fokus på, og eventuelt på samme premisser. 

7.    Innspill til dommerutvalget. 
Fra flere medlemmer har OGL fått innspill på dømming av prøver gjennom sesongen. 
Det er ønskelig at OGL sender innspill til dommerutvalget. Ikke for å kritisere, men som et 
konstruktivt innlegg til debatt som kan bidra til at dommerne blir mer samstemte jf. 
regelverket. 
 
Styret kom frem til følgende enstemmige konklusjon: 

-        Endre lager et utkast til innspill. 

-       Endre oversender til Egil for kvalitetssikring før det oversendes 
dommerutvalget. 

-      Eirik ønsket også at OGL skulle etterspørre svar på brev ang. dommersamling. 
Jane skal ha brevet som ble sendt på minnepenn. 

8.    Valg av råd og utvalg NSG – frist 3. desember. Representant Gjeterhundråd. 
Både gjennom hjemmesida til NSG og andre har leder av OGL blitt kjent med at det skal velges 
nytt Gjeterhundråd ca. desember måned.  
Gjeterhundrådet skal bestå av en representant fra hver region. Gjennom et vedtak i NSG i fjor 
ble det oppretta nye regioner. 
OGL har foreløpig ikke fått info om dette fra NSG eller OSG, men regner med at det kommer. 
 
Leder oppfordra styrets medlemmer allerede nå å begynne å tenke på aktuell kandidat fra 
Oppland som det kan fremmes forslag på. 

9.    Årsmelding og medlemslister lokallag. Frist 1. desember. Vår frist OSG 15. desember. 
Innrapporteres til NSG ca. 21 desember. 
 
Leder oppfordra styrets medlemmer til å være med å pushe på eget styre i lokallagene slik at 



sekretær i OGL får utkast til årsmelding og medlemslister innenfor fastsatt frist 1. desember.  
Det ble også oppfordra om å være litt nøye med årsmeldinga, da det som kommer inn i OGL 
sin årsmelding er de opplysninger som lokallagene selv produserer. 
 
Jane  sender en påminnelse til alle lokallag slik at alle får en oppdatert epostadresse og 
forholde seg til ved oversending av informasjon. 

10.                      Årsmøte – Frist 15 mars jf. vedtektene.  

-        Sted Felleskjøpet Lillehammer.   Dato ? Forslag, 20 februar. Kl 19.00. 
Etter vedtak på årsmøtet i fjor skulle årsmøtet holdes på Felleskjøpet på 
Lillehammer innen utgangen av februar. 

-       Utmerkelser på årsmøte jf. resultater fra FM. 
( Jane tar ansvar for å skaffe til veie utmerkelsene) 

-      Møtelokale og servering. 
 (Helge tar ansvar for lokale og servering) 

Foreløpige saker. 

-      Sak – drøfting krav til instruktørutdanning jf. forrige styremøte. 
 
Forslag til sak. 

-        Påmelding FM – Som følge av erfaringer fra årets FM, bør vi legge frem ei sak 
for årsmøtet med presisering av regelverk slik at vi unngår samme sirkuset 
neste gang? NSG har regelverk og det enkleste og beste er trolig å være 
firkanta i forhold til regelverket. Det er når skjønnet begynner å bli tatt i bruk 
problemene oppstår. 
Jeg har fått innspill med ønske om at denne saken blir tatt opp på årsmøtet. 
 
Enighet om at denne saken ikke skulle fremmes, men kun skulle tas opp 
dersom saken ble sendt inn av et lokallag. 

ANDRE SAKER/DRØFTING GJENNOM MØTET: 

1.       Eirik tok opp et ønske om tettere kontakt mellom NSG og OSG.  
Eirik orienterte om dette og la fram argumentasjon for at dette ville være fornuftig. 
Eirik ønsket å ta dette opp på førstkommende årsmøte. Han ville forberede saken. 
 
Tettere kontakt med OSG har vært drøfta og prøvd tidligere. OGL har prøvd ut å legge 
årsmøtet til samme helg og sted som årsmøtehelga til OSG. 
Av flere grunner har årsmøtet i OGL falt tilbake på det tidligere systemet med eget årsmøte 
på Lillehammer. Styret ble likevel enige om at Eirik kunne forberede saken og at styret for 
OGL på nytt kunne legge frem saken på årsmøtet Det er en forutsetning om at alle 
forutsetninger og fakta blir lagt fram. Bla. økonomiske forhold/konsekvenser. 



2.    Egil tok opp et tema i forhold til antall deltaker på FM. 
Det er for tiden stor interesse og deltaking på FM. Som følge av dette kan det skje at OGL må 
gjøre endringer på arrangementet for å sikre at en kommer gjennom prøva på en dag. 
Styret vil vurdere dette på et senere tidspunkt. 

3.     Endre tok opp ønske om at flere av lokallagene bør vurdere å søke om NS prøver. 
Med henblikk på interesse for FM så bør Oppland også legge til rette for sine medlemmer når 
det gjelder NS. Toten, i samarbeid med Egil, arrangerte et kjempeflott FM på en kjempeflott 
flokk med sau. Endre håpa derfor at Toten ville sette seg ned å vurdere en eventuell søknad 
på NS prøve i 2020. Endre oppfordra også Helge til å ta en prat med for eksempel. Pål 
Høygård for å se om det kan være muligheter for å søke om NS i sør-daln. 
Mgg skal trolig arrangere både klubbkamp og FM neste år. Endre oppfordra de til å vurdere 
samme opplegget som Ngg gjorde i 2018 med FM og NS på samme bane med samme flokk 
over to helger. 
 
Inntrykket var at alle var positive til å ta det med seg videre og vurdere det. 

  

Sekr. 

Jane Aaslund 


