
                      

Årsmelding for Oppland Gjeterhundlag 2019 

Oppland Gjeterhundlag (OGL) sin arbeidsoppgave er å fremme gjeterhund 

som et viktig arbeidsredskap for næringen, og bidra til å opprettholde/heve 

nivået på førere og hunder på konkurranseplan. Under seg har OGL 6. stk. 

lokallag: Sør-, Midt- og Nord- Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland og Toten. 

Lokallagene organiserer treninger og kurs både sommer og vinter, der det 

vektlegges å favne over alle nivåer. Både om man akkurat har startet med sin første hund eller 

konkurrerer kan man få hjelp til å komme videre. Lokallagene organiserer også prøver på alle 

nivåer gjennom sommer og høstsesongen. 

Forrige årsmøte var på Lillehammer den 20.feb 2019. Det var ikke mulig å få til et fulltallig styre 

på ordinært årsmøte. Det ble derfor nedsatt et arbeidsutvalg som fikk som mandat å foreslå 

aktuell modell for drift av OGL fremover. Arbeidsutvalget hadde møte på Lillehammer den 12. 

mars. I etterkant av arbeidsutvalgets møte ble det kalt inn til ekstraordinært årsmøte på 

Lillehammer den 4. april. Her ble forslag til ny organiseringsmodell og vedtektsendringer lagt 

fram. Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. På møtet ble det også lagt fram sak i 

forhold til å konkretisere styrets arbeidsoppgaver og ansvar. Dette fordi att det gjennom årene 

har vært ulike oppfatninger og forventninger til styrets oppgaver. Saken ble enstemmig vedtatt, 

og styret har nå konkrete retningslinjer og forholde seg til. 

 

Styret gjennom året: 

Leder: NGG - Endre Amundgård (2019-2020) – Vara (2019) Anders Svare. 

Sekretær: TGL - Jane Aaslund(2019-2021) – Vara (2019) Dana Dijkman 

MGG – Tor Romsås (Christen Bårdsløkken) – (2019-2019)   

SGG – Helge Nordlien (Wenche Tarud) – (2019-2019) 

HGL – Egil Lomsdalen (Vibeke Weid Heggeli) – (2019-2019)  

VGL– Eirik Kolbjørnshus (Oddgeir Hillmen Fodnes) – (2019-2019) 

 

Kasserer/Regnskap: Snøhetta Regnskap v/Gudbrand Stokke 

Revisor: Ragnhild Røssum. 

 

Styret har hatt 2 telefonmøter. Utenom dette har mye av styrearbeidet skjedd gjennom skriftlig 

korrespondanse. 

Noe av sakene gjennom året. 

 Søknader og tildeling av Norgesserieprøver  

 Oppdatert vedtekter i etterkant av vedtak på årsmøtet. 

 Oppretta facbook som informasjonskanal 

 Prinsipiell drøfting – bruk av sosiale medier og hjemmeside. 

 Info og administrasjon om ordning knytta til dekken som inntektskilde. 

 Temakveld for gjeterhund, jf. NSG og støtteordning. 

 Drøfta påmelding til NS. Bedt om tilbakemelding frå NSG. 

 Lagt planer for Instruktørkurs bla. etter ønske fra årsmøtet. 

 Årsmøteforberedelser. 

 Premier 



 Diverse vedr. valg av representanter til nemnder, råd og utvalg. 

 Oversendt diverse saker til NSG. 

 Besvart henvendelse fra NSG. 

 Drøfta medlemskap i lokallag  

Styret opplever at det er krevende å følge med på hva som rører seg rundt omkring på 

gjeterhundfronten. OGL har det siste året mottatt svært lite informasjon eller andre typer 

henvendelser fra NSG. Det er også lite informasjon å finne på NSG sine hjemmesider når det 

gjelder planlagte møter eller referat fra møter. I praksis er det vanskelig å følge med på hva som 

røre seg i systemet, hva som blir bestemt og hvilke endringer som er og blir gjort gjennom året. 

Henvendelser som blir sendt til NSG fra fylkeslaget blir ofte ikke besvart, eller det kan ta mange 

måneder før vi får svar. NSG har som kjent ansatt ny gjeterhundrådgiver året som gikk. En får 

håpe at dette fører til at informasjonsflyt og samarbeidet mellom NSG og fylkeslag blir bedre 

fremover. 

 

Dommere i OGL: 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Henning Andre Andersen Valdres Gjeterhundlag 

Instruktører i OGL: 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Ronny Smedsmo, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Anne Kari Veikleenget, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Knut Bakkom, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Guro Søberg, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Tor Romsås, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag   (under utdanning) 

- Bernt Gunnar Hamar, Hadeland Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Svein Haugseth, Hadeland Gjeterhundlag 

- Tor Geir Ulstein, Toten Gjeterhundlag 

- Erik Sveen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Klara Karlsen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Mette Berg, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Pål Høygård, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag (under utdanning) 

- Henning Andre Andersen, Valdres Gjeterhundlag 

- Steinar Lyseng, Valdres Gjeterhundlag 

 

 



Medlemmer i laget: (fjorårets tall i parentes) 

NGG:  66 (73) 

MGG:   57  (47) 

SGG:  40 (35) 

VGL:  19 (32) 

HGL:  5 (24) 

TGL:  40 (40) 

Totalt:  227 251 

 

Det bemerkes at totalantallet ovenfor er totalantall medlemskap og ikke totalantall medlemmer. 

Dette fordi at det er mange som er medlemmer i flere lokallag. 

Laget sine representanter i råd og utvalg  

Torkjel Solbakken sitter som fast medlem i prøvenemda. 

Torkjel Solbakken ble i desember valgt inn som fast representant i gjeterhundrådet. 

Are Krogh sitter i avlsutvalget for Border Collie. 

 

Oppland har hatt følgende distrikts-prøver i 2019  

Dato       Sted          klasse 1  Klasse 2   klasse 3   Merknad 

31.03 NGG 11 hunder 5 hunder 10 hunder  

05.07 VGL 8 hunder    

21.08 MGG 10 hunder    

24.08 SGG 6 hunder 12 hunder   

25.08 SGG  20 hunder  klubbkamp 

02.11 MGG 19 hunder 21 hunder   

Det må vel anses for å være lite distriktsprøver i Oppland sett i forhold til at Oppland er største 

fylket innenfor gjeterhund.  

 

Aktiviteter innenfor fylket:  

En registrerer en del aktivitet i deler av fylket, men skulle gjerne sett at aktiviteten i enkelte 

områder hadde vært bedre. Aktiviteter er en viktig del for å skape samhold, miljø og læring. 

Dette vil igjen føre til at flere kommer i gang med hunden sin, og får glede og nytte av hunden 

sin i praktisk arbeid og i konkurranser.  Aktiviteter vil også ha effekt for rekruttering videre 

fremover på ulike nivå. 

Fylkesmesterskapet 2019: 

Fylkesmesterskapet ble i år arrangert den 7 okt. av TGL. Arrangementet gikk over en dag og ble 

gjennomført i klasse 3 med deling og singling. Det var totalt 41 startende. FM besto av en 

innledende runde der de fem beste kvalifiserte seg til finalen. De som kom til finalen var Mali og 

Noah (NGG), Torkjel og Slip (NGG), Torstein og Titti (NGG), Egil og TeachMe (TGL), Jan og 

Torres (HGL). 



Mali og Noah ble best under årets FM og klarte å sikre seg tittelen årets fylkesmester. OGL 

gratulerer så mye til begge to. De øvrige plasseringene under finale ble slik: 

Jan og Torres på 2.plass 

Torkjell og Slip 3.plass 

Torstein og Titti 4.plass 

Egil Lomsdalen og TeachMe på 5.plass 

NS-Prøve 

NGG arrangerte NS prøve på Lesja den 19-20 oktober. Det var totalt 40 startende både lørdag og 

søndag. Det var gode tilbakemeldinger på både arrangement, vær og sau. 

Kurs/treningssamlinger: 

Kursvirksomheten og fellestreninger i en del av fylket har vært bra både sommer og vinter, men i 

noen områder oppfattes det for å være svært rolig. 

Nord-Gudbrandsdal:  

NGG har hatt tre styremøter i løpet av året. Aktiviteter gjennom året har vært:  

 Gjetarhundkurs i Skjåk den 16. februar med 7 deltakere. Torstein Ytre var instruktør. 

Godt tilrettelagt kurs. Rundkve og areal for alle nivå.  

 Gjetarhundkurs i Bøverdalen  den 2. mars med 6 deltakere. Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

var instruktør. Her ble kurset konsentrert i rundkve. 

 Teorikveld for kursdeltakere i Vågå den 20. mars. Torkjel Solbakken var foredragsholder 

om kvelden. Her fikk deltakerne en flott innføring om viktige momenter og tips til 

trening av gjeterhund. Det ble vist filmklipp der deltakerne fikk se terningsmetodikk i 

praksis. En fyldig og flott teorikveld. 

 Gjetarhundkurs på Lesja den 2 juli 8 deltakere. Torkjel Solbakken var instruktør. Her var 

det rundkve og areal tilpassa ulike nivå. Kurset ble lagt til efta/kveldstid. Flere var 

positive til et slikt tidspunkt i forhold til feks. en helgedag. 

 Offisiell åpning av Goffalykkja. Den 10 juli på kveldstid arrangerte laget ei sosial 

samling for medlemmene på Goffalykkja. Her vart det servert pølser og hamburger. Det 

vart minimalt med trening men mye mat og prat. Totalt 17 stk. tok seg tid til å lage 

kvelden trivelig. Et miljøskapende og positivt arrangement.  

 Gjetarhundkurs på Dovreskogen den 16 juli med 7 deltakere. Ronny Smedsmo var 

instruktør. Her var det rundkve og areal tilpassa ulike nivå. Også dette kurset ble lagt til 

æfta/kveldstid. 

 Styret sendte ut info/forespørsel om interesse for et kurs for viderekomne.  Info ble spredt 

ut til alle lokallag innenfor fylket. Pga. liten interesse ble dette lagt på is.  

Laget har leid sau og areal på Goffalykkja på Dovre for at laget skulle ha et fast og sikkert tilbud 

til medlemmene gjennom sesongen. Oppmøtet har vært varierende. Laget har også vært med og 

reparert gjerde rundt treningsarealet. Areal og sau som laget disponerer er etter avtale med 

Eivind Haugom.  

Utover lagets tilrettelagte tilbud er det flere som har stilt sau og areal til disposisjon som et 

supplerende alternativ til Goffalykkja. Her har det også vært varierende oppslutning. 

Laget fikk i 2018 en treårig sponsoravtale. Avtala er av stor verdi for laget. Tusen takk til 

Ottadalen Mølle for støtte og samarbeid.  

Klubbjakker: Lagets medlemmer fikk tilbud om å kjøpe klubbjakker med logo. 15 stk. bestilte 

jakker.  



Instruktører: Laget er som tidligere godt dekket med instruktører. I all hovedsak på lik linje som 

tidligere år.   

Dommere:  

Laget har som tidligere 3 godkjente dommere.  

Flere av dommerne har dømt prøver gjennom sesongen.  Distriktsprøver i ulike klasser, 

landsprøver og Svensk mesterskap. Laget har dyktige dommere med lang og brei erfaring og stor 

kompetanse.  

For å være godkjent dommer er det krav om at dommere må delta på dommersamlinger i regi av 

NSG. Dette skjer normalt en gang pr år. Lagets dommere har deltatt på samling i 2019.  

Distriktsprøver:  

I år har laget arrangert bare ei distrikts prøve. Den andre tiltenkte prøva ble avlyst. Prøva som 

vart gjennomført ble arrangert i Skjåk den 31 mars hos Torstein Ytre. Prøva favna om alle 

klasser. Det stilte 11 hunder i klasse 1, 5 hunder i klasse 2 og 10 hunder i klasse 3. Gjennom 

prøvedagen ble det flere nye bruksprov, og flere godkjente hunder i både klasse 2 og 3.   

Merete stilte på klasse 1 prøve i Gaupne den 7 april. Der fikk Merete og Piko godkjent 

bruksprov.  

Den 30 juni stilte Mali på prøve i Alvdal. Her fikk Mali og Frøya godkjent klasse 3 prøve.  

Den 4 august stilte Torkjel på prøve i Alvdal. Der fikk Torkjel og Ty godkjent klasse 3, samt 

godkjent bruksprov.   

Den 02. november stilte Kari på prøve i Mgg, Her fikk Kari og Niko godkjent bruksprov.  

Torstein og Kari stilte på prøve i Gaupne den 10 november. Her fikk Torstein bruksprov på 

Sjakk og Mini, samt at Sjakk fikk godkjent klasse 2 prøve. Kari fikk godkjent klasse 2 på hunden 

Grey.  

Gjennom sesongen har det blitt mange godkjente hunder i de ulike klassene.   

Pr. 31.12.2019 er antall bruksprov 11 stk. 

  

Lokallagsmedlemmer som har vunnet DP-prøver gjennom året:  

Klasse 1:  

Ronny og Kira 31.03.2019 - Skjåk 

Kari og Niko  10.11.2019 – Gaupne.  

 

Klasse 2:  

Torkjel og Ziva 31.03.2019  Skjåk  

Mali og Frøya  25.05.2019  Sykkylven  

Klasse 3:  

Torkjel og Ziva 31.03.2019  Skjåk  

Torstein og Titti 02.06.2019  Møre og Romsdal  

Fylkesmesterskap: 

Laget hadde 9 medlemmer som deltok på årets FM. Totalt 18 hunder. FM besto av en innledende 

runde og en finaleomgang til slutt. Finala besto av de fem beste fra innledende runde. Fra NGG 

var det tre som klarte å kvalifisere seg til finale. Dett var Mali og Noah, Torkjel og Slip, og 

Torstein og Titti.  



Mali og Noah ble best under innledende runde, og fulgte opp i finaleomgangen og klarte å sikre 

seg tittelen Årets Fylkesmester.  

Torkjel og Slip endte på en flott 3. plass, mens Torstein og Titti endte på en flott 4. plass.  

Aleksander sin Trek er beste unghund under årets FM. 

  

Norgesserie: 

Laget arrangerte Norgesserieprøve på Lesja den 19-20 oktober. Her var det totalt 40 startende 

både lørdag og søndag.  På NS prøven stilte lokallaget med 7 deltakere, med totalt 12 hunder. 

Best av våre om lørdagen ble Torkjel med Ziva på en 2. plass og Slip på en 4.plass. Om 

Søndagen ble Aleksander og Trek best av våre på en flott 7. plass.  

Flere av medlemmene har også deltatt på Norgesserieprøver som er arrangert på andre 

plasser/Fylker. Også her har lokallagets medlemmer høsta flotte plasseringer.  Torkjel og Ziva 

ble imidlertid de eneste av våre medlemmer som kvalifiserte seg til finalen i Norgesserien. De 

endte til slutt på en 30 plass sammenlagt av alle som har deltatt i NS, ca.250 hunder.  

NM  

Under årets NM var det sju hunder fra NGG som kvalifiserte seg og deltok På årets NM. NGG 

forsynte seg dermed bra av totalkvoten for Oppland på 12 hunder.  

De som deltok var: Torkjel med Slip og Ziva -Torstein med Titti - Ronny med Ivo og Kira - Mali 

med Noah, og Aleksander med Trek  

Aleksander og Trek må fremheves som årets nykommere. Til å være deres første prøvesesongen 

har de oppnådd flotte resultater. De har deltatt og gjort det bra på flere Norgesserieprøver samt et 

meget godt fylkesmesterskap. Dette gjorde at de sikret seg NM plass og fikk debutere på årets 

NM.   

Mali og Noah ble best av våre og de eneste som kom til finalen De endte til slutt på en meget 

flott 8 plass av totalt 16 finalister.  

Landslaget: Torkjel og Slip har hatt plass på landslaget der de bla. har deltatt på nordisk 

mesterskap som gikk av stabelen i Rogaland i starten av august.   

Norsk Nursery: (unghundkonkurranse i klasse 3, for hunder under tre år)  

I høst var det flere lokallagsmedlemmer som deltok under Norsk Nursery. Torkjel og Ty, Irene 

og Tico, Aleksander og Trek, og Ronny med Pepsi og Kira. Ronny og Pepsi ble de beste av våre 

denne helga. De endte sammenlagt på en 8 plass og kvalifiserte seg dermed til Nordisk Nursery.   

Nordisk Nursery:  

Ronny kvalifiserte seg til Nordisk med hundene Pepsi. Ronny fikk også med seg Kira til 

arrangementet. Ronny og Pepsi endte til slutt på en 12 plass. Kira kom lengre ned på lista.  

Klubbkamp:  

Også i år ble det arrangert klubbkamp mellom lokallagene i Oppland. I år var det Sør-

Gudbrandsdal som arrangerte.  

 Ngg stilte ikke med lag til klubbkampen i år pga. manglende interesse.  

Oppsummering:  

Aktivitetsnivået i år har vert mindre enn forrige år, men samtidig innenfor det som kansje kan 

defineres som et normalår. NGG er fortsatt det største laget i Oppland. NGG har gjennom året 

oppnådd mange nye bruksprov. Mange har fått godkjente hunder på ulike nivå. Flere av 

medlemmene har vunnet distriktsprøver, og mange har flotte plasseringer og prestasjoner på 

større nasjonale prøver. Laget fikk også årets Fylkesmester som ble Mali og Noah. Laget hadde 



sju kvalifiserte hunder på NM av en totalkvote på 12 i hele Oppland. Det står det respekt av. 

Mali og Noah kvalifiserte seg til finale under NM og endte til slutt på en sterk åttendeplass. Godt 

jobba. Kvota for neste års NM er fortsatt på 12 plasser i Oppland. Så her er det bare å sette seg 

mål og forsyne seg.   

NGG er et aktivt lag med stor kompetanse på gjeterhund. Utfordringen er fortsatt å holde 

aktiviteter, miljø, motivasjon og prestasjoner på et slikt nivå. For å klare det er vi avhengige av 

medlemmer, dugnadsånd, miljø og ressurser. Til tross for å være et så har vi ressursmessige 

utfordringer. Vi har også en utfordring i at mange ønsker aktiviteter og prøver, men det er 

forholdsvis få som ønsker å bidra.  

Avslutningsvis ønsker laget å gratulere alle som har tatt bruksprov gjennom sesongen, alle som 

har fått godkjente klasse to og tre prøver, alle vinnere av DP prøver. Laget gratulerer også alle 

deltakere med flott innsats og plasseringer på større prøver gjennom sesongen, og ikke minst vil 

laget gratulere årets Fylkesmestere, Mali og Noah. Laget vil også takke alle som på sin måte har 

bidratt til at aktiviteter og arrangementer har vært mulig å gjennomføre. Lykke til videre med 

hundene alle sammen, og hiv dere med på neste gjeterhund sesong.  

 

Midt-Gudbrandsdal: (MGG) 

Det har vært avholdt seks styremøter gjennom året. Der følgene saker er blitt behandla:  

treninger, kurs og prøver. Vi prøver å ha en trening pr uke. Det har vore organisert trening på 

føljande stader: Anne Kari Haugalien med ca. 8-12 deltakarar, Christen Bårdsløkken med  ca.8-

12 deltakarar, Knut Evensen  med  ca.12-15 deltakarar og Tromsnes med ca. 38 deltagere. Både 

teori kurs og praktisk kurs er noe medlemmene våre ønsker, så dette er noe vi ønsker å prioritere. 

Ellers så er MGG med på Fårikål festivalen på Fåvang og i Ringebu, for å vise fram hund i 

arbeid, og en liten bruks prøve oppvisning. Der vi også snakker litt om laget våres, og om 

gjeterhund arbeid. 

Antall ny bruksprover er 8.  

Anne Kari Haugalien og Tea, Anne Kari Veikleenget og Pia, Anna Bårdsløkken og Nikki, Knut 

Evensen og Busy, Sondre Borgedal og Frøy, Knu Bakkom og Maya, Anne karin Haugalien og 

Pei, Anne Karin Veikleenget og Lissi. 

Lokallaget har arrangert 3 kurs. Et på Vinstra med Anne Karin Veikleenget og Tor Romsås som 

instruktører. Det var 29 deltagere på nybegynner nivå.  

Kurs hos Knut Evensen med Anne Karin Veikleenget som instruktør med 8 deltagere i Stav med  

Anne Karin Veikleenget som instruktør  med 8 deltagere med forskjellige nivåer. 

DP prøver arrangert i lokallaget er 

21.08 i  Øldalen. 10 hunder, 10 deltagere og Bjørn Ola Vaagaasarøygard som dommer. 02.11 i 

Kvam.  I klasse 1, 19 hunder ca 15 deltagere. Kl.2 21 hunder og ca 15 deltagere. Dommer Bjørn 

Ola Vaagaasaaøygard  

Lokale plasseringar FM  

 Knut Bakkom/ Nicki-   brudd 

 Sondre Borgedal/ Frøy-  brudd 

 Anne Kari Veikleenget/ Toby-  12 plass 

 Are Krogh/Nup-  25 plass 



Sør-Gudbrandsdal: (SGG) 

Det har vært 4 styremøter. I tillegg epost- og telefon- korrespondanse. 

Følgende saker har vært behandlet: Kurs Birkebeineren,Årsmøte OGL,Sommertreninger,Innkjøp 

henger, Instruktør-utdanning, Arrangere prøve og klubbkamp, Søre Bø, Gjennomgang økonomi, 

medlemsavgift, Vintertreninger 2020, Kurs 2020 og Årsmøte  

Instruktører: Klara Karlsen, Mette Berg, Erik Sveen og Pål Høygård (gjennomført del 1) 

Fellestreninger:Det har vært arrangert 15 sommertreninger og 12 vintertreninger. 

10 medlemmer har i tillegg leid Birkebeiner’n Hestesenter 10 onsdager fra jan til mar. 

Kurs:Gjeterhund-kurs på Birkebeiner’n Hestesenter helgen 11-12 mars. 

Det var 8 deltagere. 

Instruktør: Anne-Kari Veikleenget 

Prøver arrangert:DP på Søre Bø, 24/25. aug 

Dommer: Bjørn Ola Vaagaasarøygard 

Lørdag:Kl 1,6 startende, Kl 2,12 startende 

Søndag, klubbkamp kl 2. 

4 klubber/lag deltok, Valdres, Toten, Midt- og Sør-Gudbrandsdal. 20 startende. 

Bruksprov: Pål med Lynn  og Ole Christian med Milli 

Medlemmer som stilte i lagkonkurranse, Søre Bø: Klara og Just, Pål og Radar, Kjell-Ivar og 

Sanka, Linn og Panda, Sverre og Diva. Sør gudbransdal vant klubbkampen 2019. 

Medlemmer som stilte i NM 61. plass, Pål og Radar 

Nursery 21. plass, Sverre og Diva.  

Medlemmer som stilte i FM: 

4 ekvipasjer med følgende plasseringer: 

7. plass, Pål og Radar. 

10. plass, Pål og Nip 

20. plass, Klara og Get 

Brudd for Klara og Just 

Medlemmer som stilte i Norgesserien: 

Klara og Just 

Klara og Get 

Wenche og Jack 

Sverre og Bieber 

Sverre og Diva 

 



Valdres (VGL):  

 Valdres har hatt 2 styremøter der følgende saker har blitt behandla, distriksprøver og 

kurs.   

 Det har vært organiserte fellestreninger i Aurdal og Skammestein. Med mellom 5-15 

deltagelse.  

 Det har vært nybegynner kurs med Henning Andre som instruktør i Aurdal med 9 

deltagere.  

 Det er avholdt DP 5/7 med 7 deltagere og 8 Hunder. Dommer var Henning Andersen.  

 En DP ble avlyst pga. varmen i sommer.  

 Gjeterhund demonstrasjoner Landbruksdagen i Valdres og fårefestivalen på Gol. 

Sporadiske fellestreninger om sommeren.  

 Valdres deltok med 8 ekvipasjer i FM. Der Henning Andersen og Nell p.9, Oddgeir H-F 

og Bu p.14, Oddgeir H-F og Silva p.23, Arnfinn Beito og Mack p.28, Roger Heine og 

Tara p.30, Eirik Kolbjørnshus og Carly p.30, Ove Strømsjordet og Troja p.36 og Eirik 

Kolbjørnshus og Wipz brudd.  

Lokle plasseringer NS: Henning Andersen Nr 47 med Nell 
Nell og Henning Andersen ble nr 19 dag 2 under NM 

 
Valdres har 7 nye bruksprøver 2019.  
 

Hadeland (HGL):  

Hadeland har hatt ett styremøte 10.12.19. Der følgende sak ble behandla, Lagets framtid! 

Der ble det bestemt at laget skal ha et årsmøte nå på nyåret.  Laget har per dags dato 6 betalende 

medlemmer. Det er ingen aktivitet i laget slik det er i dag. 

Jan Briskeby har deltatt på NS med totalt fire hunder. 

 Jan Briskeby - Torres 

 Jan Briskeby – Kaisa 

 Jan Briskeby – Boss 

 Jan Briskeby – Lea 

 

Jan Briskeby deltok også på FM. Han kom til finale der Jan og Torres til slutt endte på en 

kjempeflott andre plass, Boss på 18 plass pg Kaisa på 30 plass. Torres ble nr 2 under finalen.  

 

Jan og Torres har også konkurrert på landslagnivå. 

 

Toten (TGL) 

Styret har holdt fem styremøter inkludert et telefonmøte dette året som omhandlet planlegging av 

fylkesmesterskapet, åpen dag, dugnader, kurs, bestilling av klubbklær, fellestreninger og sosiale 

treff. Ellers har vi holdt jevnlig kontakt gjennom året på vår egen styregruppe på facebook.  

Det er blitt organisert trening både på Toten og i Snertingdalen med vekslende oppmøte. Det er 

ikke blitt gjennomført like mange treninger dette året som ønsket, men noe av dette skyldes 

planlegging av fylkesmesterskap som har tatt mye tid. Vi regner med økende antall treninger 

utover vinteren.  



Det ble arrangert to kurshelger hos Alexander Strøm i sommer. Den første var vellykket, men 

den andre ble avlyst på grunn av sommervarmen. Det har i tillegg blitt arrangert kurs med tre 

forskjellige instruktører, Egil Lomsdalen, Mette Berg og Anne Kari Veikleenget.  

Laget hadde åpen dag i mars hos Egle Morstad. Det ble som i fjor, veldig vellykket. Ca 50 

besøkende. Dette er et arrangement vi tenker å holde, da dette er et bra tiltak for å senke 

terskelen for nye, samt rekrutering.  

Torgeir ulstein og Nelly deltok på norgesserien på eiker 8 juni med 63p. Som endte opp på 28 

plass. Tor geir Ulstein og Egil Lomsdalen deltok på FM. Egil og teachMe kom på 5.plass i 

finalen og kvalifiserte seg til NM i Alvdal.  

Toten deltok også på Klubbkamp.Toten kom på en 3. plass. Fra laget var det følgende som stilte 

til lag. Tor Geir Ulstein, Jane Aaslund, Anne Granerud, Geir Løkken og Kasia Treholt.  

Laget har ingen nye bruksprøver i år.  

PRØVERESULTATER 

FM FINALE 2019: 

1. Mali Tungen og Noah     

2. Jan Briskeby og Torres           

3. Torkjell Solbakken og Slip   

4. Torstein Ytre og Titti               

5. Egil Lomsdalen og TeachMe  

 

 Under FM ble hunden Trek til Aleksander Selsjord beste unghund. 

 

Oversikt over arrangører av FM i Oppland  

  

2019  Toten  7. okt  41  

2018  Nord-Gudbrandsdal  7 okt  36  

2017  Valdres  30 sep  30  

2016  Sør-Gudbrandsdal  2 okt   40  

2015  Midt-Gudbrandsdal  16 aug   37  

2014  Hadeland  5 okt   29  

2013  Valdres  6 okt   33  

2012  Nord-Gudbrandsdal  7 okt   28  

2011  Midt-Gudbrandsdal  2 okt   32  

2010  Sør-Gudbrandsdal  3 okt   26  

2009  Valdres  27 sep   33  

2008  Midt-Gudbrandsdal  5. okt   25  

2007  Toten  7 okt  28  

2006  Nord-Gudbrandsdal  30 sep  25  

2005  Midt-Gudbrandsdalen  2 okt  24  

2004  Valdres  2 okt  26  

2003  Hadeland  4 okt  23  

2002  Midt-Gudbrandsdal  5 okt  20  

2001  Toten  5 okt  30  

2000  Nord-Gudbrandsdal  1 okt  25  



 

NORGESSERIEN 

Antall førere som har stilt på NS prøver: 16 stk. 

Antall hunder som har gått NS er: 31 hunder totalt. 

 

Oversikt over de som har arrangert Norgesserieprøver i oppland fra år 2005 

 

2019 20-21okt. Nord-Gudbransdal 

2018 29-30sep. Nord-Gudbransdal 

2017 23-24 sep. Midt-Gudbrandsdal 

2016 24-25 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2016 15-16 okt. Hadeland 

2015 26-27 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2014 20-21 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2014 27-28 sep. Midt-Gudbrandsdal og Sør-Gudbrandsdal 

2013 21-22 sep. Valdres 

2013 2-3 nov. Nord-Gudbrandsdal 

2012 22-23 sep. Valdres 

2012 3-4 nov. Hadeland 

2011 24-25 sep. Sør-Gudbrandsdal 

2010 18-19 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2010 16-17 okt. Hadeland 

2009 17-18 okt. Valdres 

2008 11-12 okt. Midt-Gudbrandsdal 

2007 29-30sep. Hadeland 

2006 23-24 sep. Nord-Gudbrandsdal 

2005 15-16 okt. Toten 

 

NM: 

Oppland hadde 12 hunder i NM der resultatene ble som følger: 

Fører           Hund     Plassering 

Mali Tungen Noah 8 plass. 

Jan Briskeby Torres 18 plass. 

Jan Briskeby Kaisa 23 plass. 

Torkjel Solbakken Slip 24 plass. 

Torkjel Solbakken Ziva 33 plass. 

Henning Andre Andersen Nell 38 plass. 

Torstein Ytre Titti 44 plass. 

Ronny Smedsmo Ivo 51 plass. 

Aleksander Selsjord Trek 53 plass. 

Pål Høygård Radar 61 plass. 



Ronny Smedsmo Kira 62 plass. 

Egil Lomsdalen Teachme 87 plass. 

BRUKSPROV 

Nedenfor er antall bruksprov i Oppland gjennom året. Oppsettet er basert på opplysninger fra 

lokallagene.  

Lokallag    Fører    Hund 

Midt-Gudbrandsdal ( 8 

stk) 

Anne Kari Haugalien Tea 

 Anne Kari Veikleenget Pia (annen eier av hund) 

 Anna Bårdsløkken Nikki 

 Knut Evensen  Busy 

 Sondre Borgedal  Frøy 

 Knut Bakkom Maya 

 Anne Kari Haugalin Pei (annen eier av hund) 

 Anne kari Veikleenget Lissi (annen eier av hund) 

Sør-Gudbransdal  (2stk) Pål Høygard  Lynn 

 Ole Chritian  Milli 

Valdres (7stk) Eirik Kolbjørnshus Wipz 

 Anita Fjeld Noah 

 Raimondas Valentinas Leo 

 Ove Strømsjordet Troja 

 Henning Andre Andersen Happy 

 Oddgeir Hilmen-Fodnes Simba 

 Knut Høyne  Snell Kua  

Toten 0   

Hadeland 0   

Nord Gudbransdal (11 stk) Ronny Smedsmo Kira 

 Torkjel Solbakken Ronja 

 Kari Hånsnar Grey 

 Torstein Ytre Kira 

 Mali Tungen Frøya 

 Merete Berg Piko 



 Torkjel Solbakken Ty 

 Kari Hånsnar Niko 

 Torstein ytre Sjakk 

 Torstein Ytre  Mini 

 Kari Hånsnar Tii (reg på Ytre) 

 Vandrepremien for flest bruksprov går til Nord-Gudbrandsdal. 

 

Styret i OGL gratulerer med fin innsats og gode resultater gjennom konkurranser i 2019  

Videre ønsker styret å gratulere Mali Tungen som Fylkesmester og en sterk 8 plass under 

finalen i NM! Vi vil også gratulere Aleksander Selsjord og Trek for sin utmerkelse som 

årets NM debutant og med årets beste unghund på FM. 

Styret vil også rette en stor takk for god dugnadsånd i 2019 og ønsker lykke til med 

gjeterhundåret som kommer i 2020. 

 

 

 

For styret 

 

Jane Aaslund 

Sekretær 

 

 

 

 


