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Leder: Audun Seilen   Tlf. 995 63 949 E-post: audusei@online.no 
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Til rådets medlemmer m/vara: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Torkjel Solbakken, Øystein 

Hadland, Arvid Årdal, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli og Torill Undheim. 

Generalsekretær: Lars Erik Wallin 

Leder: Kjell Erik Berntsen 

Sekretær i rådet: Helene Funner Gjerjordet 

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG  

 

  

Hartveit, 25. mars 2020 

 

Referat møte tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00. 
Møtested: Teams 
Deltagere: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal, Torkjel 
Solbakken, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim, Kjell Erik Berntsen, Lars 
Erik Wallin. Urda Blichfeldt var med i oppstart for å sikre at Teams fungerte.  
 
 
Saksliste: 
28/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Godkjent uten merknader. 
 
29/2020 Corona-situasjonen  
 

Dokument som følger saken: Ingen 
 
Saksutredning: Ble diskutert hvordan vi forholder oss til situasjonen vi 
er i. Når skal vi evt. gjøre grep mot oppsatte planer etc for sesongen? 
Må vi gjøre unntak fra vedtatte regler, kvoter etc. (eks. kan være 60 p 
grensa for å kunne melde på NS, osv., som det kan være naturlig å gi 
unntak for?) 
 
Vedtak: Vi forholder vi oss til informasjon lagt på NSG sin nettside. 
Situasjonen følges fortløpende, og det vil komme ut ny informasjon før 
påmelding norgesserie starter. Møte for bl.a. å gjennomgå dette, er satt 
til 12 mai kl 19.00. 

 
30/2020 Oppfølgingssaker forrige møte: 
 
14/2020 – Prøveregler, revideres og vedtas på møtet (Skriv fra  
Nordland tas med her). 
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Dokument som følger saken: Prøveregler, justerte. Skriv fra 
Nordland. 
 
Saksutredning: Skriv fra Nordland om å sette maksgrense 200 m på 
utgang og driving kl 2, ble diskutert. Tanken med dette var å sikre at 
kl 2, ikke ble lagt for tett opp til kl 3, men heller dempe den litt for å 
motivere flere til å ta steget videre fra kl 1 nivå. Rådet følger 
problemstillingen, men spørsmål er om det er riktig å ta det inn i 
regelverket. Ble påpekt fra flere rådsmedlemmer at regelverk ikke må 
bli for detaljert, men gi rom for variasjon.  
Gjeterhundreglene generelt ble gjennomgått på arbeidsmøtet 19 febr. 
og nå klar for å vedtas.  
 
Vedtak: Arrangører bes om å tilstrebe naturlig progresjon mellom 
klassene 1, 2 og 3, for å sikre et godt tilbud til alle.  Regelverket 
godkjennes. Elektronisk godkjenning aksepteres / innføres.   

 

 
15/2020 Dreiebok, revideres og vedtas på møtet  
 

Dokument som følger saken: Dreiebok, justert 
 

Saksutredning: Små justeringer ble påpekt og rettet. 
 

Vedtak: Dreiebok godkjennes.  
 
21/2020 NKK samarbeidsmøte 

 
Dokument som følger saken: Ingen 
 

Saksutredning: Fysisk møte m / NKK avlyst pga smittesituasjon. 
Møter tas ved behov på nett evt tlf.  Innspill fra medlem og uttale i siste 
medl,blad om at NKK jobber for å fjerne unødig bandtvang?  Hva ligger 
i dette? 
 

Vedtak: Avtales møte med NKK når vi har klar saker. Generelt 
samarbeid, Ras BC, Ras WK, nettløsning etc. Innspill om bandtvang tas 
med som sak i møte.  

 
22/2020 Ras BC 
 

Dokument som følger saken: Ingen. 
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Saksutredning: Det jobbes godt med RAS. Plan er å få ut artikkel når 
revidering av RAS er klar og godkjent. Oppfølgingsmøte satt til 2 april 
2020 
 

Vedtak: Revidering videreføres, og sendes rådet for behandling når 
fullført. 

 
23/2020 Ras WK 
 

Dokument som følger saken: Ingen 
 

Saksutredning: Møte i avlsrådet WK er satt til 31 mars 2020 kl 19.00. 
Sara Nilsen er forespurt om å bistå i jobben med å bygge opp RAS WK. 
  

Vedtak: Sara Nilsen velges inn som medlem avlsrådet WK fom dd. 
 
24/2020 Dommeropplæring  

 
Dokument som følger saken: Skriv med forslag til spørsmål 
 

Saksutredning: Torkjel gikk gjennom oppsatte spørsmål, og grunngav 
disse.  
Ble så diskutert rundt saken, og innspill notert ned. 
 

Vedtak: Oppsatte spørsmål, inkl endringer som ble enighet om på 
møtet, vedtas. Renskrives for utsending som høring, og sendes til alle 
dommere med svarfrist 27. mai 2020. Kopi til fylkeslag / nemder 
gjeterhund v/ leder og fylkeslag S&G v/ leder.  

 
25/2020 Instruktøropplæring 

 
Dokument som følger saken: Skriv med forslag til spørsmål. 
 

Saksutredning: Trude og (Øystein) gikk gjennom oppsatte spørsmål, 
og grunngav disse.  
Ble så diskutert rundt saken, og innspill notert ned. Ble enighet om at 
det òg skal sendes noen få spørsmål ut til alle instruktørene.  
 

Vedtak: Oppsatte spørsmål, inkl endringer som ble enighet om på 
møtet, vedtas. Renskrives for utsending som høring, og sendes til 
fylkeslag/ nemder gjeterhund v/ leder, samt alle instruktører (eget 
skriv), med svarfrist 27.mai 2020. Kopi til fylkeslag S&G v/ leder.  
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31/2020 NM 2020 Dommere og NM kontakt fra rådet 
 

Dokument som følger saken: Skriv fra NM arrangør m/ bl.a forslag 
til NM dommere. Arrangør foreslår Serge Van der Zweep og Magnus 
Grimeland som dommere.  
 

Saksutredning: Kontaktperson mot NM arrangør ble diskutert. Samme 
ble antall dommere, plassering av dommere og hvem som bør være 
hoveddommer.   
 

Vedtak: Arvid Årdal valgt som kontaktperson mot NM arrangør. Det 
skal brukes 2 dommere under NM 2020, og disse skal plasseres adskilt 
og dømme hver for seg. Arrangørens forslag til dommere aksepteres. 
Utenlandsk dommer blir hoveddommer. På grunn av virussituasjon, 
venter vi med å kontakte utenlandsk dommer til etter møtet i mai.  

 
32/2020 Erstatning i permisjonstiden, Helene 
 

Dokument som følger saken: Ingen 
 

Saksutredning: Situasjonen ble diskutert. Pr i dag er det ingen 
konkrete navn som er tiltenkt disse oppgavene. På grunn av den 
spesielle situasjonen som er med coronavirus osv, kan det være en 
løsning å avvente med å få inn folk til mai. Vil da ha litt bedre bilde av 
hva som faktisk skjer med sesongen 2020. 
 

Vedtak: Lars Erik følger opp saken, vurderer om det evt kan være 
ressurser på NSG kontoret som kan handtere mail etc en periode, og at 
rådet òg tar et ekstra tak fremover våren. 

 
33/2020 Innkomne skriv 

 
33-1/2020 Fylkestilhørighet  

 
Dokument som følger saken: Brev med spm. Om Fylkestilhørighet 
 

Saksutredning: Innhold i brev ble diskutert, men òg tilsvarende 
problemstilling på generelt grunnlag.  
 

Vedtak: Rådet mener det er naturlig at det er bostedsadresse som er 
styrende.  
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33-2/2020 BC ønskes med på diverse valpeshow. (Er behandlet 
pr. mail – vedtak dette møtet) 

 
Dokument som følger saken: Mail med spørsmål rundt deltakelse 
valpeshow  
 

Saksutredning: Saken ble diskutert. Viktig at NSG som raseklubb 
holder fokus på overordnet mål for rasen «Bevare og videreutvikle 
rasens gjeteregenskaper og gode helse». Ønsker ikke at BC skal delta 
på show og utstillinger, som i neste omgang bidrar til å dra fokus vekk 
fra hovedmål for avl BC.   
 

Vedtak: Søknader om å få BC valper med på diverse typer valpeshow 
etc, avvises.   

 
33-3/2020 Forespørsel oppvisning, Lillestrøm høst 2020 

 
Dokument som følger saken: Forespørsel om stand og oppvisning 
av gjeting 2020 
 

Saksutredning: Gjelder Dogs4all 13 – 15 nov og Messens Dyr for Alle 
4 – 6 sept 2020. I utgangspunktet er NSG positiv til denne type 
deltakelse, men da basert på at reell gjeting er det som vises frem. 
Naturlig at fylket der arrangementet skal være, stiller.  
  

Vedtak: Positiv til å delta med stand og oppvisning. Øystein følger opp 
saken mot lokalt fylke og arrangør.  

 
 

34-4/2020 Forespørsel diplom / bevis til godkjent instruktør / 
dommer. 

 
Dokument som følger saken: Innspill fra deltaker på årsmøtet NSG.  
 

Saksutredning: Saken ble diskutert. Pr i dag er det lister på NSG sin 
nettside som enhver tid er gjeldende.   
 
Vedtak: Dagens ordning videreføres.  
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Møtet slutt kl.22.10. 
 
Referent: Audun Seilen 
 
Neste møte: Tirsdag 12 mai kl. 1900 
 

 


