
Årsberetning for Vestfold gjeterhundlag 2019 

Dato:  20.02.2020 

 

Medlemmer: 

Vestfold gjeterhundlag har i år fem betalende medlemmer.  

Konkurranser: 

21. – 22. 9. Landsprøve på Ilene, Tønsberg 

I vårt samarbeide med Akershus gjeterhundlag og Østfold 

gjeterhundlag med å arrangere en landsprøve i året var det i år 

kommet til at det skulle holdes i Vestfold. Lars Bjarne Linneflaatten 

var behjelpelig med å skaffe oss 170 sau til konkurransen som vi fikk 

tilkjørt med Norturabil av venn av Lars Bjarne, Kjetil Gran. 

Nicolaius Wedel Jarlsberg gav oss lov til å bruke jorde på Ilene. Hans 

datter, Hermine beitepusset åkeren i stubb (ca 120 mål) dagen før. 

Søndag den 22. september var det også åpen dag på Holme på Ilene 

der barna var invitert til å lage matekasser til ekorn. Den så kalte 

«Ekorndagen». I følge Fylkesmannens kontor var det ca 600 

mennesker innom foruten oss med hundene. Konkurransen gikk over 

to dager og 59 hunder fikk starte en gang pr dag. Erik Holmgaard fra 

Danmark var leid inn som dommer.  Det ble to hektiske dager for 

våre medhjelpere og oss i gjeterhundlaget. Lars Bjarne ble tildelt 

oppgaven å være oppmann. Forberedelsen hadde Svein og jeg og de 

andre brukt hele vinteren på. Svein og jeg var gjentatte ganger oppe 

hos Lars Bjarne å «kjørte inn» sauen på tre forskjellige jorder slik at 

de skulle bli hundevante til konkurransen. Landsprøven ble arrangert 

i en periode da det også hersket en hundesmittesykdom i landet der 

40 hunder hadde dødd innenfor en kort periode av unaturlige 

årsaker. Det ble laget smittevernsplan for konkurransen og skiltet 



med at alle hunder måtte holdes i bilen og ha gyldig vaksiner. Det ble 

foretatt veterinærkontroll av vaksinesertifikater ved ankomst. 

Hundene måtte kun luftes på eget merket område. Mattilsynet lot 

oss under tvil arrangere konkurransen. Mattilsynet ble gjennom 

utallige mailer prøvd forklart at dette ikke var en samling av en 

mengde hunder som gikk rundt og snuste på hverandre men en 

konkurranse der en og en hund løp rundt på et stort jorde. 

Det var et strålende vær og et spektakulært syn med tusener av gjess 

som fløy over oss og bivånet det hele fra oven. Her fikk man se noen 

av de aller beste hundene i verden gjete sauer på flokker på fem over 

et stort jorde med 300 meters hent. I Utsetter kveet denne lange 

dagen hadde vi uerstattelig flott hjelp av godt sauevant folk: Gunvor 

Mandt fra Telemark, Cesilie Haseid fra Akershus,Torunn Osen fra 

Østfold, Jane Kristiansen fra Buskerud og Svein.  Østfold 

gjeterhundlag hadde ansvarlig for kiosken og Akershus gjeterhundlag 

sto for resultatservive og de administrative. 

Svein og jeg vil rette en stor takk til alle som hjalp oss. Spesielt til 

saueholder og grunneier med datter. En takk også til Nortura som 

sponset oss med mat. 

Økonomisk gikk hvert av de tre fylkeslagene med et overskudd på 

1559,79 tar man alle regninger med. (Også regningen på 704kr for 

rundballene som kom i februar 2020) 

Resultatmessig ble Svein og Remy M nr 13. Kurt og Sam nr 10, Kurt og 

Scot nr 17 og Kurt og Boss nr 18 den første dagen. 

Den andre dagen ble Svein og Remy M nr 11, Kurt og Sam nr 15, Kurt 

og Scot nr 20 og Kurt og Boss fikk brudd. 



Vinneren den første dagen ble verdensmester Torbjørn Jaran Knive 

med hunden Berry(Siri). Den andre dagen vant Karianne Buer med 

hunden Step. 

 

 

Fra venstre: Erik Holmgård,dommer, Anne Buer,leder Akershus 

Gjeterhundlag, Sissel Modin, Karianne Buer, Monica Tegler, Petter 

Andersem, Jaran Knive og Åse Risberg helt ute til høyre 

5.10. vårt Fylkesmesterskap. 

Fylkesmesterskap ble i år holdt sammen med Buskerud. Vi var heldige 

og fikk lov til å komme til Jon Sand sin gård i Lier og holde vårt FM 

sammen med dem. Sauene, av type norsk hvit tilhørende Jon Sand 

var av ypperste klasse «godt hundevant». En stor takk til Familien 



Sand for deres imøtekommelse og gjestfrihet under vårt opphold 

mottagelse av Vestfold gjeterhundlag. 

Overraskende kom det to andre gjeterhundekvipasjer fra fylke som vi 

ikke var klar over holdt på med gjeterhundtrening.   

Klasse 1: Tre ekvipasjer stilte til start i klasse en der Birgitte Dahlen 

ble vinner med hunden Get Weilers Artige Yr som fikk 68 poeng. Per 

Øyvind Sola kom på andre plass med hunden Bella med 63 poeng. 

Even Opsal med hunden Nala greide dessverre ikke bruksprov denne 

gangen men kommer sikkert tilbake sterkere neste gang.  

Klasse 2: Svein Børresen stilte til start i klasse to med hunden Backe 

og fikk 42 poeng. 

I klasse 3: Her stilte det fire hunder til start. Svein og Remy M vant 

med 99 poeng, Kurt og Sam fikk 92, Kurt og Scot fikk 77, og Kurt og 

Boss fikk 69 poeng. 
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Bilde til venstre: Birgitte Dahlen med Get Weilers Artige Yr og Svein 

Børresen med Remy M. 

 

NM i Alvdal 

Et storslått arrangement nær Aukrust senteret i Alvdal sentrum. 

Deltagere og arrangører var booket inn på Savalen Fjellhotel & Spa 

for hyggelig festmiddag og samvær. 

90 hunder stilte til start i to dager på en lang og krevende bane med 

store utfordringer. Store utfordringer ble det også med tåke under 

arrangementet. Svein og Remy startet i tåka der man hadde vanskelig 

for å se sau eller hund, løse 400m borte. Hvorfor noen ekvipasjer fikk 

beskjed om å vente og andre måtte starte kunne virke urettferdig. 

Dette var ingen lett oppgave for arrangøren da tiden var knapp med 

mange deltagere som skulle igjennom banen. 

Svein kom på en flott 39. plass selv om tåka lå tett. 

Undertegnede og Sam hadde bra sikt hele veien men førerfeil og for 

stor fart ødela mye og det hele endte med brudd. Andreas Eklund fra 

Østfold vant med hunden Zappa. En takk til arrangøren for alt 

arbeidet de hadde lagt igjen i arrangeringen. Trist at tåka ødela litt av 

opplevelsen. 

Treninger 

Svein og Monica hjelper Torstein da det er behov for det og får trene 

hos ham. Kurt trener på sine egne sauer og Færder får sine på Tjøme. 

De fleste som har lyst til å trene hund har en mulighet med å 

kontakte en av oss. 

Det er vanskelig med treningsmuligheter i fylket hvis man ikke har 

sau selv eller har en venn som har sauer som man får trene på. Alle 
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ønsker å ha en flokk med treningssau i nærheten av der man bor. Skal 

man trene hund så må man ha lett tilgang på sau. Folk ønsker å ha 

noe fast å forholde seg til og ikke bare komme sporadisk. 

Jeg tror imidlertid at alle som har gjeterhund i fylket har et tilbud om 

treningsmuligheter slik som de ønsker det.  

Bruksprov og bruksprovkort. 

Det er i år blitt godkjent fire bruksprov til hunder i fylket.  Den 27.10. 

ble det holdt to klasse en prøver på utsiden av lagets regi. Fra fylket  

fikk følgende hunder bruksprov: Floss til May Sofie Krogstad, Kessi til 

Anita Ravndal og Yr til Birgitte Dahlen. Bella til Per Øyvind Sola fikk 

bruksprov på FM.  

Det er i den forbindelse blitt laget et lite kort man kan ha i 

lommeboka og som kan vises på oppfordring. Kortet er tenkt som et 

hjelpemiddel til å oppklare problemer man eventuelt skulle få under 

trening og sank. Dette kan være, der andre hundeeiere lurer på om 

hvorfor de må ha hunden i bånd og ikke du. 

Teksten på disse kortene har vært diskutert og det er blitt bestemt at 

det ikke skal stå førerens navn på kortet men kun hundens. Kortene 

er nummererte og lages av leder og blir sent ut til hundeeierne etter 

godkjent bruksprov registrert på NSG sin terminliste over 

prøveresultater. 

Sank og praktisk arbeid med hundene:  

Som tidligere finnes det flere gårdeiere som har gjeterhunder som 

brukes i det daglig arbeid med sauene. Folk er stort sett fornøyde 

med hundene sine selv om alle ikke har kommandoer på dem. Har 

man «dekk» og «kom hit» så er mye gjort mener mange.  

Hvert år, den første helga i september, er det sank. Svein Børresen 

sanker med hundene sine for sauebønder på Veggeli Fjell. Kurt har 



som vanlig bistått Færder Får med å sanke dyra deres hjem fra øyene 

i ytre Oslofjord. Han har også sine egne sauer der og bruker hundene 

under tilsyn og sank.   

Vestfold gjeterhundlag opplever at det er liten etterspørsel fra 

saueholdere etter hjelp av hunder med bruksprov. Undertegnede 

tror at grunnen til dette er at de fleste som har sau greier å flytte 

dem med kraftfoorspannet.  

Det er imidlertid bestemt i NSG sin lagslov at en gjeterhundaktivitet i 

fylket skal opprettholdes.   

Kurs: 

Det er ikke holdt noen kurs i gjeterhundlagets regi i år. Individuelle 

instruksjoner foregår imidlertid jevnlig på trening med andre. Noen 

av oss reiser bort til andre på kurs for å møte spesielle instruktører.  

Anita Ravndal har i privat regi holdt flere kurs med utenforstående 

instruktører. Andre er også invitert til å delta.   

Økonomi: 

01.01.2020 hadde Vestfold Gjeterhundlag 24.718,71 kroner på konto. 

(Mot 29.528,40 i fjor) Årsavgiften for medlemskap til laget er 300 

kroner.  Startavgiften for deltagere til prøver som legges ut på 

terminlisten til NSG gjeterhund via laget er også 300 kroner. Begge er 

de samme som i fjor. Regnskapet foreligger med kontoutskrift og 

årsoppgave. Alle kvitteringer og utlegg er laget i en egen fil på nettet 

som kan videresende etter behov. Regnskapet foreligger med en 

differanse på minus 27,02kr fra balanse. 

Svein og Kurt betalte ikke medlemsavgift dette året da vi hadde nok 

utlegg med kjøreutgifter i forbindelse med landsprøvesamarbeidet.  

Møtevirksomhet: 



Vi har hatt tre møter gjennom året. Styret, (Svein og jeg)☺, har 

jevnlig telefonkontakt og diskuterer våre gjøremål og planer. 

Vi har også hatt uformelle møter når vi har møttes på Konkurranser 

og trening. 

Ambisjoner for 2020. 

1) Å få brukt hundene mer på praktisk arbeide for VSG og å få 

saueholdere i fylket til å se den store nytten man kan ha av en hund 

som lystrer kommandoer på lang avstand. 

2) Opprettholde og øke nivået på deltagelse og 

gjeterhundkonkurranser. 

3) Arrangere flere distriksprøver.  

4) Å trene opp nye hunder. 

5) Gjeterhundlaget ønsker nærmere kontakt med flere saueeiere i 

Vestfold. 

  

Kurt Evje 

Leder Vestfold Gjeterhund lag 


