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Ås, 19. februar 2020 

 

Referat fra møte onsdag 19. februar 2020 kl. 10.30 
Møtested: Garder kurs og konferansesenter, Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen 
Deltagere: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal, Torkjell 
Solbakken, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim, Lars Erik Wallin og Kjell 
Erik Berntsen. 
Jo Agnar Hansen fra prøvenemnda deltok fram til kl. 12:30. 
 
Saksliste: 
11/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 
12/2020 Gjennomgang av saker og godkjenning av referat fra møte prøvenemda 

18.02.2020  
13/2020 Prøveavgift 2020 Norgesserien  
14/2020 Prøveregler – (revideres, vurdere å supplere med veileder) 
15/2020 Dreiebok – revideres 
16/2020 Prøveprogram 
17/2020 Oppsummering fra møtet med fylkene 18.01.2020 
18/2020 Arbeidsplan 2020 
19/2020 Årskalender gjeterhund 2020 
20/2020 Gjeterhund som satsingsområde NSG, status, temasamlinger etc. 
21/2020 NKK, samarbeidsmøte før påske? 
22/2020 Avlsrådet BC, Ras - status revidering   
23/2020 Avlsrådet WK, Ras - status revidering   
24/2020 Dommeropplæring 
25/2020 Instruktøropplæring 
26/2020 Status NM 2020 
27/2020 Innkomne saker 

- Lagslover og prøveregler NSG 
- Søknad om dispensasjon fra dommersamling (2) 
- Søknad om tilskot til landslagssamling 2020 
- Spørsmål fra lokallag om å få ut informasjonsmateriell 
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Oppsummering vedlegg: 

- Vedlegg 1: Referat fra arbeidsmøte prøvenemnda 18.02.2020  
- Vedlegg 2: Utkast Prøvereglement for gjeterhundprøver 
- Vedlegg 3: Utkast Dreiebok for Gjeterhundprøver 2020_v1.pdf 
- Vedlegg 4: Referat møte med fylkene 18. jan 2020 
- Vedlegg 5: Arbeidsplan for 2020 
- Vedlegg 6: Årskalender for gjeterhund 2020 

 
 
Saker: 
11/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 

12/2020 Gjennomgang av saker og godkjenning av referat fra møte 
prøvenemda 18.02.2020 
 
Dokument som følger saken:  

- Vedlegg 1: Referat fra arbeidsmøte prøvenemnda 18.02.2020  
 
Saksutredning: 
Prøvenemnda la frem referat fra arbeidsmøtet for Gjeterhundrådet. 
Gikk igjennom forslag til endringer i regler for gjeterhundprøver. 
 
Endringer i regler for gjeterhundprøver: 
3.1. b) Endret tekst 
3.1. d) Endret tekst  
3.1. e) Lagt til nytt punkt 
3.1. h) Deltagelse: Endret 
8.2. a) Endret 
8.2. d) Endret (fra tre til fire hunder i innledende runder) 
8.2. e) Strykes 
8.2. k) Nytt punkt lagt til mellom 
8.2. l) Endret tekst (Tidligere kalt Punkt 8.2. k)  
8.3. Reservehund – Strøket 
8.4. Flere hunder (mer enn fire) Endret til punkt 8.3.  
8.8. Endret tekst 
8.13. Endret tekst 
8.14. a) Endret tekst 
9.1. e) Endret 
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9.2. / 9.8.  Dårlige værforhold: Endret tekst. Punktet er flyttet til etter 
Punkt. 9.7. Prøvekomité 

 
 
 
Vedtak: 
Referatet ble godkjent, med unntak av prøvenemndas Sak 6/2020 
Revidering av regler for gjeterhundprøver 2020. Denne vedtas av 
Gjeterhundrådet 15. mars. 
Prøvenemnda - Sak 4/2020 Budsjett og premier 2020: NSG 
sentralt må undersøke reglene for gavekort som premie med revisor. 

 
13/2020 Prøveavgift 2020 Norgesserien 

 
Dokument som følger saken:  

- Vedlegg 1: Referat fra arbeidsmøte prøvenemnda 18.02.2020 
 
Saksutredning: 
Prøveavgift økes fra kr 385 til kr 395 per prøve. +kr 10 går til 
premiefondet. Denne endringen ble egentlig gjort i 2019, men på grunn 
av en feil i betalingsløsningen (deltager.no) ble det ikke gjennomført. 

 
Vedtak:  
Prøveavgift for Norgesserien 2020 økes til kr 395 per prøve. 

 
14/2020 Prøveregler – (revideres, vurdere å supplere med veileder) 

 
Dokument som fulgte saken: 

- Vedlegg 2: Utkast Prøvereglement for gjeterhundprøver 
 
Saksutredning: 
Prøvenemnda gikk igjennom forslag til endringer i prøvereglene: 
3.1. d er endret.  
3.1. 3: Lagt til nytt punkt 
3.1. h endres 
8.2. a er endret 
8.2. e fjernes 
8.2. k er endret 
8.2. l er lagt til 
8.2. d endret 
8.3. og 8.4. fjernes 
8.13 Premiering er endret 
9.1. e er endret. Lagt til en setning. 
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9.3. endret og flyttet 
Endringer er markert med rød tekst i vedlegget. 

 
Vedtak: Revidering av prøvereglene vedtas av Gjeterhundrådet på 
første møte etter 15. mars 2020. 
Innspill fra fylkene blir også vurdert. 

 
 

15/2020 Dreiebok – revideres 
 
Dokument som fulgte saken: 

- Vedlegg 3: Utkast Dreiebok for Gjeterhundprøver 2020_v1.pdf 
 

Vedtak: Punkt 2 «Dreiebok for landsprøver» endres til «Dreiebok for 
Norgesserieprøver og Nord-Norgesserien». 
 

16/2020 Prøveprogram 
 
Saksutredning: 
Leder informerte om prosjekt for å utvikle nytt prøveprogram. Lindholt 
Data har utviklet programmene som brukes i dagens gjeterhundarbeid: 
«Bikjer» og «GP-hund». Arbeid med å utvikle ny programvare har blitt 
igangsatt tidligere, men dette ble stoppet blant annet på grunn av 
manglende midler. Styret i NSG har avsatt penger til å utvikle et nytt 
gjeterhundprogram, men budsjett for 2020 vedtas på årsmøtet i NSG 
11.-12. mars 2020.  

 
En arbeidsgruppe får i oppgave å utforme en detaljert kravspesifikasjon 
for nytt prøveprogram. NKK og Lindholt Data bør involveres i gruppas 
arbeid med kravspesifikasjonen. 
 
Viktig å legge vekt på god brukervennlighet og integrasjoner mot andre 
relevante datasystemer (for eksempel reg.nummer hos NKK). Mål om 
forenkling av prosessen for både deltaker, prøvearrangør og NSG 
sentralt. Undersøke hvilke eksisterende dataprogram som blir brukt i 
jegerhund-prøver, agility osv. Research av dataprogram som blir brukt 
for gjeterhundprøver i utlandet. 

 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet oppnevner en arbeidsgruppe som skal utarbeide en 
kravspesifikasjon for et nytt prøveprogram. Gruppen innhenter tilbud 
fra leverandører etter at kravspesifikasjonen er ferdig. 
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Frist for ferdig kravspesifikasjon: 1. oktober 2020 
Frist for å innhente tilbud fra leverandører: 1. februar 2021. 
 
Arbeidsgruppe: 
- Karianne Kjelstrup 
- Andor Bjerke (venter på endelig bekreftelse) 
- Urda Blichfeldt (administrasjon NSG) 
- Audun Seilen (prosjektleder) 
- Thor Blichfeldt (konsulent ved behov, NSG) 
- (Arne Flatebø, tas med på råd om han ønsker) 
 
 

17/2020 Oppsummering fra møtet med fylkene 18.01.2020 
 
Dokument som følger saken: 
• Vedlegg 4: Referat møte med fylkene 18. jan 2020 
 
Saksutredning: 
Gjeterhundrådet har et årlig møte med representanter fra 
gjeterhundlag/-nemnder i fylkene. Dette er en viktig arena hvor fylkene 
kan gi innspill til rådet. Møtet ble i år gjennomført over Skype for 
Business, og dette fungerte godt. Det er ikke behov å samle fylkene 
fysisk for dette møtet. 
 
Leder gikk igjennom referat fra møte med fylkene 18. januar 2020. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet fortsettes med årlige møter med gjeterhundlag/-
nemder i fylkene. Møtet avholdes over videochat (for eksempel Skype 
for Business). 
 

18/2020 Arbeidsplan 2020 
 
Dokument som følger saken:  
• Vedlegg 5: Arbeidsplan for 2020 
 
 
Saksutredning: 
Leder i Gjeterhundrådet gikk igjennom arbeidsplan for 2020. 
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• Gjeterhund som satsingsområde: Oppfølging av definerte mål for 
perioden 2018-2021. Bør lage statistikk som synliggjør antall kurs og 
hunder som har oppnådd bruksprov. Innhente statistikk på dette fra 
fylkene. Ansvarlig: Gjeterhundrådet. 

• RAS for Working Kelpie: Gjeterhundrådet skal ha et telefonmøte 
med Avlsrådet for WK. 
 
Vedtak: 
Arbeidsplan for 2020 ble vedtatt uten endringer. 
 

19/2020 Årskalender gjeterhund 2020 
 
Dokument som følger saken:  
• Vedlegg 6: Årskalender for gjeterhund 2020 (mangler denne – 
kan du sende den til meg?) 

 
Saksutredning: 
Leder la frem årskalender for gjeterhund i 2020. Formålet med 
kalenderen er å få en oversikt over større prøver gjennom året sammen 
med frister for fylkene og møter. Presentasjonen av årskalenderen i 
Excel-format fungerer ikke optimalt. Diskusjon om årskalenderen skal 
avvikles. Alle store prøver legges inn i kalenderen på nsg.no. 
 
Vedtak: 
Urda ser på mulig alternativ løsning. Hvis det ikke finnes en mer 
effektiv modell, avvikles årskalender i nåværende form. 
 

20/2020 Gjeterhund som satsingsområde NSG, status, temasamlinger 
 

Saksutredning: 
Gledelig å se at det er god respons på informasjonsmateriell som er 
laget til bruk på temasamling gjeterhund. De fleste fylker har bestilt og 
fått tilsendt minnepenn med presentasjonen.  
 
Vedtak: 
Fylka får nå tid til å gjennomføre temasamlinger. Følger opp 
satsingsområder på senere møter.  
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21/2020 NKK, samarbeidsmøte før påske? 
 
Saksutredning: 
Behov for et møte mellom NSG og NKK for å diskutere avl, RAS, 
samarbeid mellom NSG og NKK m.m. Bør også undersøke om et 
eventuelt samarbeid ift. utvikling av nytt dataprogram. 
 
Vedtak: 
Generalsekretæren i NSG har ansvar for å arrangere møte mellom NSG 
og NKK. 

 
22/2020 Avlsrådet BC, RAS - status revidering 

 
Saksutredning:  
Leder informerte om fremdrift i arbeidet med revidering av RAS BC.    
 
Vedtak: 
Avlsrådet bes jobbe videre, med mål om å fullføre Q2-2020. 
Spørsmål som trenges avklaring NKK, tas med på møte med NKK 
03/2020.  

 
23/2020 Avlsrådet WK, RAS - status revidering 

 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet tar kontakt med avlsrådet for Working Kelpie og 
avtaler et møte snarlig. 
 

24/2020 Dommeropplæring 
 
Saksutredning:  
Leder i Gjeterhundrådet sendte ut et skriv 13.02.2020 til 
dommerutvalget (ref. sak 08/2020), hvor de ba om tilbakemelding på 
dommeropplæringen i NSG. Tilbakemeldingene ble gjennomgått i 
møtet. 
 
Dagens dommeropplæring, og alternative måter å gjennomføre 
opplæringen på, ble diskutert. Ble òg diskutert om liste over godkjente 
dommere skal oppdateres årlig med antall dømte prøver. Dette kan evt. 
gjøres av gjeterhundrådgiver i NSG. 
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Vedtak: 
Forslag til endringer i dommeropplæringen i NSG sendes ut på høring til 
fylkene. Gjeterhundrådet ber om innspill fra fylkene på 
dommeropplæringen, og fastsetter en frist for tilbakemeldinger. 
Gjeterhundrådet utformer forslag til spørsmål til fylkene. Ansvar: 
Torkjell Solbakken. Formålet med spørsmålene er å evaluere 
dommeropplæringen.  

 
 
Resterende saker ble diskutert i Skype-møte 25.02.2020, kl. 20:00 
 
Deltagere: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal, Torkjell 
Solbakken, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim og Urda Blichfeldt. 
 
Referent: Urda Blichfeldt 
 
25/2020 Instruktøropplæring 

 
Saksutredning: 
Gjeterhundrådet har bedt hovedinstruktørene i NSG om en evaluering 
av både instruktøropplæringen og malen for instruktørutdanning. 
3 personer har kommet med tilbakemelding på henvendelsen. Leder la 
frem hovedpunktene i evalueringene. 
 
Gjeterhundrådet diskuterte om det bør utformes retningslinjer for 
private kurs holdt av instruktører som har tatt instruktørutdanning i regi 
av NSG. Det ble også drøftet hvorvidt det skal stilles strengere krav til 
instruktørene i NSG. 
Gjeterhundrådet vil be om innspill fra fylkene på krav til 
instruktøropplæringen. Rådet sender ut konkrete spørsmål til fylkene i 
form av en spørreundersøkelse. 
 
Vedtak: 
Forslag til endringer i instruktøropplæringen i NSG sendes ut på høring 
til gjeterhundlag/-nemnder. Øystein Hadland og Trude Hvalryg 
formulerer spørsmål som Gjeterhundrådet sender ut til fylkene slutten 
av mars. Gjeterhundrådet fastsetter en frist til fylkene for å komme 
med innspill. 
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26/2020 Status NM 2020 
 
Saksutredning: 
NM 2020 arrangeres i Bryne, Rogaland 15.-18. oktober 2020. Arrangør 
ser ut til å ha kontroll og være i rute. NM-sauen skal kjøres på en 
Norgesserieprøve i slutten av august. Avventer søknad om dommer.  
 
Vedtak: 
Arvid Årdal kontakter arrangør og ber om å få sendt inn forslag til 
dommere for NM. 
 
Oppdatering etter møte (03.03.2020):  
Arvid Årdal har vært i kontakt med Rogaland gjeterhundlag v/Jacob 
Vetrhus. Forslag til dommer kommer innen fastsatt frist. 

 
27/2020 Innkomne saker 
 

• Lagslover og prøveregler NSG 
 

Saksutredning:  
Gjeterhundrådet har fått i oppgave av styret i NSG å gjennomgå regler 
for gjeterhundprøver og lagslovene, spesielt § 2 Organisasjonsform, 
med tanke på private kurs. Diskusjon om lagsloven er tydelig nok med 
tanke på private gjeterhundkurs, og om man bør lage en veileder til 
lagslovene. 
 
Vedtak: 
Det foreslås ingen endringer i lagslovene. Gjeterhundrådet ønsker 
aktivitet fortrinnsvis gjennom gjeterhundlag og -nemnder. 
Gjeterhundrådet vil samle innspill fra fylkene vedrørende privat 
kursaktivitet gjennom spørreundersøkelsen om instruktøropplæring og 
dommeropplæring. I etterkant av spørreundersøkelsen vil 
Gjeterhundrådet vurdere om man bør utforme en veileder angående 
kursaktivitet innen gjeterhund, i tilknytning til § 2 Organisasjonsform i 
lagslovene. 
 

• Søknad om dispensasjon fra dommersamling (2) 
 
Saksutredning: 
2 personer har søkt om dispensasjon fra dommersamling. Begge har 
gode grunner for å få innvilget dispensasjon. Saken ble diskutert av 
rådet. Det bør være en dialog mellom personene som har fått 
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dispensasjon og dommeransvarlig. Søker om dispensasjon tar selv 
ansvar for å opprette denne dialogen. 

 
Vedtak: 
Dispensasjon er innvilget. Stiller krav om at det skal være dialog 
mellom dommeransvarlig og den som søker dispensasjon. Vedtaket 
gjelder frem til neste dommersamling. 
 

• Søknad om tilskudd til landslagssamling 2020 
 

Saksutredning: 
Landslagskaptein har søkt om støtte til å gjennomføre landslagssamling 
på Aspestrand. Søknaden ble diskutert. 
 
NSG sentralt har avsatt kr 20 000 i støtte til landslagssamling, i tillegg 
til kr 1500/per pers for jakker til nye medlemmer av landslaget. 
 
Vedtak: 
Leder i Gjeterhundrådet kontakter landslagskaptein og ber om at 
søknaden trekkes tilbake. Oppfordrer kaptein om å ta kontakt med 
deltakerne på landslaget og diskutere hva som skal til for å styrke laget. 
Bør legge ekstra vekt på behovene til ferske medlemmer av landslaget. 
 
NSG sentralt har bevilget kr 20 000 i friske midler til landslaget. 
Det er avsatt kr 1 500 per deltaker til jakker (evt. vest) til nye 
medlemmer av landslaget. 
 
Fra 2021 vil Gjeterhundrådet sende ut søknad til fylkene om arrangør 
av landslagssamling. 
 

• Spørsmål fra lokallag om å få ut informasjonsmateriell 
 
Saksutredning:  
Det kommer jevnlig forespørsler fra lokallag om å få tilsendt 
presentasjon med videomateriell til temakvelder. Presentasjonen har 
blitt distribuert til fylkeslagene, og det er tenkt at temakveldene skal 
arrangeres av fylkene. Dette for å ha kontroll over hvordan materiellet 
blir brukt og distribuert. 
 
Vedtak: 
Lokallagene må gå gjennom fylkeslaget for å få arrangert temakvelder 
for gjeterhund. 
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Neste møte: Tirsdag 24. mars, kl. 19:00. 


