Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer: Audun Seilen, Karen Bilstad, Trude Hvalryg, Kurt Magne
Fardal, Knut Nymo, Anne Kari Snefjellå
Styreleder: Kjell Erik Berntsen
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Sekretær i rådet: Helene F. Gjerjordet
Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG

Referat fra arbeidsmøte mandag 17. desember 2019
Møtested: Skype/telefon, Start kl. 19.00
Deltagere: Audun Seilen, Karen Bilstad, Knut Nymo og Helene F. Gjerjordet
(sekretær)
Saksliste:
40/2019

41/2019

Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Merknad: Ser ikke ut til at forsøk på å tilpasse tidspunkt
til møter har særlig effekt. Møter vil heretter kjøres som
oppsatt, og vara kalles inn om det trengs. Betinger at
vara er informert hele veien, for evt. å steppe inn på kort
varsel.
Godkjenning av protokoll fra møte 24. sept. 2019
Gjennomgang av åpne saker:
• Temakvelder. Audun har forslag til presentasjon klar med
filmer. Filmen inneholder oppstalling av hund, komme i
gang med hunden, balansetrening med press, innlæring
av høyre og venstre, driving og til slutt hund i praktisk
arbeid. Hver film må beskrives.
Mål: Ferdig i januar. Finne ut om presentasjon og filmer
kan legges som link på hjemmesiden. Få hjelp av Urda til
dette.
• Hjemmeside. Knut tar kontakt med Torkjel og følger opp
saken. Knut deltar i gruppa inntil annet blir bestemt.
• Nord-Norge-serien. Knut orienterte om status og plan
videre. Rådsrepresentant. Nord har hatt møte med
fylkeslederne i Nordland, Troms og Finnmark. Knut
poengterer at prøvenemnda har spurt om å få en

•

talsperson for Nord-Norge serien. Han foreslår å bruke
rådsmedlem for Nord som tillitsperson fra denne regionen.
Vil da kunne bruke samme sjekkliste som for Norgesserien.
Fordel er at denne personen gjennom året også har tett
kontakt med rådet, prøvenemda, dommerutvalget etc. i
NSG. Saken blir tatt med videre til 2020.
NM 2020 Rogaland. Får bruke ønsket helg 15-18.10.2020.

42/2019

Årshjul 2020 fylle på med det som er klart.
• Info fra fylkene med statistikker. Sendt ut e-post med frist
07.01.2020. Brukes bl.a. på årsmøte til NSG.
• Møte med fylkene. Kjøre 2-3 timers møte på skype. (Evt.
2 møter hviss det er smart å ha færre med?). Møtet blir
lørdag 18.01.2020 kl.13.00. Kjøre et oppfølgingsmøte
senere? Får hjelp av Ken til skype. Sende ut informasjon
på forkant med spørsmål. 5 til 10 minutter sak pr. fylke.
Hva vi vil spørre fylkene om: spm. på forhånd om hva de
vil diskutere. Sender ut informasjon til fylkene før jul.
• Dommersamling 2020 blir 25 - 26.01.2020. Er sendt ut
invitasjon til foreslått helg.
Arbeidsmøte 2020. Møtet kjøres som tidligere, der
prøvenemnda har møte dagen før og blir med på deler av
møter i rådet. Møtet blir 18 - 19.02.2020.
• Prøvenemda kontaktes for å legge mal for prøvesesong
2020. Invitasjon til å søke på NS prøver osv. sendes ut i
god tid, med svarfrist i forkant av arbeidsmøtet. Kan med
fordel kopiere tidligere mal for utsending og svarfrister,
slik at det blir forutsigbart for fylkene.

43/2019

Fremtidig form for dommeropplæring/dommersamlinger.
• Vedtak: Dommerrådet får i oppdrag å jobbe frem forslag
til framtidig dommeropplæring. Siden man ikke trenger å
møte på dommersamling hvert år, er det viktig med en
rød tråd i samlingene hvert år. Frist for tilbakemelding til
gjeterhundrådet på arbeidsmøtet 18 - 19 februar 2020.
«Mal for dommeropplæring sist revidert 2014», revideres
på arbeidsmøtet februar 2020.

44/2019

RAS Border Collie (trenger å gjennomgås og oppdateres).
• Vedtak: RAS og informasjon sendes ut til Avlsrådet BC.
Avlsrådet (evt. hver for seg) gjennomgår RAS og kommer

med forslag til eventuelle endringer. Fysisk møte
24.01.2020 på Gardermoen (dagen før dommersamling).
Der får vi med en som er god på øyelysing. Innkalling til
møtet sendes ut før jul.
45/2019

RAS Working Kelpie (trenger å gjennomgås og ferdigstilles).
• Vedtak: Avlsrådet WK gjennomgår RAS WK og kommer
med forslag til endringer/innhold. Sara Nilsen inngår som
ekstra ressurs i gruppa. Gruppa velger egen sekretær, og
fortsetter arbeidet etter egen agenda utover i 2020.

46/2019

Regler for gjeterhundprøver (trenger gjennomgås og
oppdateres).
• Vedtak: Prøvenemnda får i oppdrag å gjennomgå
reglene og kommer med forslag til endringer. Spesielt
regler som kan brukes som verktøy under situasjoner som
under NM 2019 da tåken lå utover dagen. NM 2020 er en
uke senere enn NM 2019. Frist for tilbakemelding til
gjeterhundrådet er arbeidsmøtet 18 - 19 februar 2020.
Fylkene oppfordres til å komme med innspill. Sende ut
reglene. Revideres innen mars. Sak på arbeidsmøtet.

47/2019

Foreslått regelendring kl.1.
•

•

48/2019

Er tidligere i rådet behandlet sak vedrørende regelendring
i kl. 1. Forslag var at for å få godkjent bruksprøve kl. 1. (i
tillegg til minimum 60P), måtte man oppnå minimum 50
% av oppnåelig poengsum for utgang, løysing og inndriv
(OLF). Regelendring kan teknisk la seg gjøre av Lindholt i
GP. Likevel er det usikkert om endring vil ha ønsket
effekt, eller bare være et forstyrrende element.
Vedtak: Rådet har diskutert saken og besluttet at
foreslått regelendring avvises i denne omgang.
Informeres snarest ut til fylker, dommere, hjemmeside og
FB. Ansvarlig. Helene.

Gjeterhundprogram «GP» (eksisterende program er dos
basert).
• Nå må man inn i 3 programmer (NKK, GP og Bikkjer) for å
finne resultater på prøver, stamtavle og helse. Har vi en
løsning som er fremtidsrettet, og hva vil evt. en endring
koste?

•

Vedtak: Settes ned en gruppe kompetente folk til å
gjennomgå dagens program og komme opp med
alternative løsninger. Spesifisert kostnadsbudsjett baseres
på dagens årlige aktivitetsnivå, settes opp for 10 års drift.
Før vi setter i gang prosessen, diskuteres saken med
styreleder og generalsekretær i NSG. Ansvarlig: Audun.

49/2019

Brev fra Oppland vedrørende privatisering av
gjeterhundarbeidet.
• Svar på brev satt opp og behandlet pr. mail i forkant av
møtet og videresendt for behandling i styremøtet NSG 910.12.2019.

50/2019

Brev fra Rogaland gjeterhundlag vedrørende organisering av
gjeterhund i fylket.
• Svar på brev satt opp og behandlet pr. mail i forkant av
møtet og videresendt for behandling i styremøtet NSG 910.12.2019.

51/2019

Brev fra Oppland vedrørende rutiner rundt påmelding
Norgesserien 2019.
• Vedtak: Videresendes prøvenemnda for uttale.
Behandles så pr. mail og svar sendes til Oppland.

52/2019

Brev fra Akershus gjeterhundlag vedrørende
instruktørutdanning/oppfølging.
• Vedtak: Tar saken videre til neste rådsmøte i 2020.
Evaluering av mal for instruktøropplæring er viktig sak
kommende år.

53/2019
Brev fra dommer i Troms vedr. ref. av utgifter
dommeropplæring.
• Regler er klare. Er fylket sitt ansvar å styre hvem som
skal utdannes til dommer. Nivå på refusjon og hvor
mange dommere de vil ha, varierer fra fylke til fylke. Her
er det viktig at fylket har gode og forutsigbare rutiner for
hva som gjelder.
• Vedtak: Det formes et svar på henvendelse, som sendes
til involverte parter. Ansvarlig. Audun

54/2019

Eventuelt.
• Audun har deltatt på medlemsmøte hos Haugaland
Gjeterhundnemnd. Testet ut litt av konseptet med
«temasamlinger». Kjempe gode tilbakemeldinger på dette
😊
• Audun har sagt ja til å delta med foredrag om gjeterhund,
under Sørlandssamlinga 10-11 jan 2020.

54-1/2019 Uenighet mellom dommer og evt ny aspirant.
• Saken er belyst skriftlig av begge parter, samt diskutert
med dommeransvarlig for regionen og leder for
dommerutvalget til NSG. Rådet har behandlet saken og
gjort vedtak.
• Vedtak: Rådets leder former et svarbrev der saksgang og
vedtak begrunnes. Sendes involverte parter, og arkiveres
internt hos NSG, under sak nr. 54-1/2019.

Neste møte januar 2020
Møtet slutt kl. 22.00

