Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Odd-Jarle Øvreås, Øystein
Hadland, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim, Torkjel Solbakken og Arvid Årdal
Styreleder: Kjell Erik Berntsen
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Sekretær i rådet: Helene F. Gjerjordet
Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG

Referat fra møte i rådet mandag 04. februar 2020
Møtested: Skype/telefon, Start kl. 19.00
Deltagere: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Odd-Jarle Øvreås, Øystein Hadland,
Jørgen Bjørkli, Torill Undheim, Torkjel Solbakken, Arvid Årdal og Helene F. Gjerjordet
(sekretær)
05/2020

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: godkjent.

06/2020 Info/Åpne saker.
• RAS bc – møte 24.01.2020. Arbeides med å gå gjennom statistikk som
grunnlag for eventuell justering
- Oddbjørn leder arbeidet med justering av RAS
- Jaran ser på HD utvikling
- Helene får statistikk på øyelysing fra NKK
- Are sjekke om affiserte/syke hunder blir brukt i avl
- Audun/Oddbjørn møte med kennelklubben og informasjon til
medlemmer/artikkel blad
•

RAS wk – er satt i gang, planlegger møte før arbeidsmøtet 18. og 19. februar.

•

Temasamlinger – god oppslutning fra fylkene. Minnepenner er sendt ut.
Respons rundt i landet logges for statistikk.

•

Skype møte med fylkene – meget god oppslutning, godt møte og god
møtekultur. Oppsummering settes sammen og brukes videre i arbeidet.

•

Dommersamling 2020 – gjennomført 25. og 26. januar. Eget referat.

Vedtak: Dommerutvalget går gjennom referatet fra dommersamlinga og har
skype møte slik at alle dommere som ikke var på samlinga kan oppdateres om
reglene.

•

Prøveregler – Oppdrag sendt til prøvenemnda. Vedtak sak 46/2019.
Gjennomgås på arbeidsmøtet 18. og 19. februar, oppdateres 03/2020.

Vedtak: Bruke referat fra dommarsamlinga til hjelp når prøveregler skal
gjennomgås. Viktig at prøveregler er i samsvar med isds regler. Starter derfor
arbeidet med å utarbeide en «veileder» til prøvereglene.
•

Gjeterhundprogram – Settes ned en arbeidsgruppe til å jobbe fram en
behovsspec, etc. sak 48/2019.

Vedtak: Ta beslutning på hvem som skal sitte i denne gruppen på arbeidsmøte
den 19. februar. Audun Seilen/evt. en annen fra rådet leder gruppen. Aktuelle
kandidater kontaktes i forkant. Ansv. Audun
•

Møte med kennelklubben

Vedtak: Prøve få til et møte med NKK før påske. Ansv. Lars Erik.
Viktige spørsmål som skal opp fra NSG, må forberedes grundig og NSG må stille
med de personer som kjenner den enkelte sak godt. Ansv. Audun.
07/2020 Instruktøropplæring
Dagens ordning evalueres. Hvordan kan vi eventuelt gjøre instruktøropplæringa
bedre uten at kostnadene eskalerer. Mal på nettet oppdateres i tråd med det som
vedtas.
Vedtak: Sende ut skriv til hovedinstruktørene (Jon Sand, Marianne Byrkjeland, Egil
Syversbråten og Jo Agnar Hansen): Hvordan fungerer dagens ordning, hvor mange
kurs er avholdt? Forslag til forbedringer i instruktøropplæringen / kurset, betraktning
om hva slags jobb fylket gjør for å få tak i instruktører. Tanker de har til hvordan det
bør være.
Alle i rådet noterer òg ned forslag til endring som tas opp på arbeidsmøtet den
19. februar, der saken behandles videre. Mal for instruktøropplæring revideres i tråd
med vedtak..
08/2020 Dommeropplæring
Dagens ordning evalueres. Hvordan kan vi eventuelt gjøre denne bedre uten at
kostnadene eskalerer.
Vedtak: Sende skriv til hver enkelt i dommerutvalget, der en ber om innspill til
dagens ordning, forslag til forbedringer etc.
Alle i rådet noterer ned forslag til endring som tas opp på arbeidsmøtet den 19.
februar, der saken behandles videre. Mal for dommeropplæring NSG, revideres i tråd
med vedtak.

09/2020
Landslagssamling 2020/kombinert med dommeropplæring
• Er satt i gang samling for landslaget 2020. Dette er en felles landslagssamling
for Norge, Sverige og Finland. Blir kjørt to innledende prøver og finale med
dobbelhent. To utenlandske dommere vil dømme.
• Dommerutvalget ønsker samtidig å få til trening i å dømme større prøver. At
de som stiller seg villig til å dømme større prøver, vil få en mulighet her.
• Vil være en unik mulighet å få filmet med tanke på videomateriell til bruk i
opplæring etc.
• Er kommet skriftlig spørsmål fra landslagskaptein om NSG kan være med å
sponse. Er og komme oppfordring fra dommerutvalget om å støtte konseptet.
Vedtak: Konseptet må sjekkes nærmere. Krav for at rådet kan være med og bidra,
er at arrangementet går i regi av et NSG / f.eks. gjennom aktuelt fylkeslag. Positivt
om en kan få til et felles arrangement som løfter både landslag og dommere. Det vil
være kompetanseheving og vinn vinn.
Arvid Årdal følger opp saken frem mot møte i rådet 19 februar, der vedtak fattes.
10/2020
Sak fra Østfold gjeterhundlag.
• Brev vedlagt.
Vedtak: Må sjekkes nærmere hva som gjelder, før svar sendes ØGL. Torill
sjekker saken med generalsekretær NSG, og setter opp forslag til svar.
Neste møte 19. februar 2020
Møtet slutt kl. 21.40

