
Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder:   Audun Seilen  Tlf. 995 63 949 E-post: audusei@online.no 

Sekretær: Anne Grete Stabekk        Tlf. 902 01 429 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

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, forfall på møtet 

Sekretær i rådet: Anne Grete Stabekk 

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG  

 

  

Ås 13. mai 2020 

 

Referat møte tirsdag 12. mai 2020 kl. 19.00. 
 
Møtested: Teams 
Deltagere: Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal, Torkjel 
Solbakken, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim og Lars Erik Wallin.  
Anne Grete Stabekk, sekretær.  
Forfall: Kjell Erik Berntsen 
 
 
Saksliste: 
 
34/2020 - Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Godkjent uten merknader.  
 
35/2020 - Sekretær i rådet 
 
Dokument som følger saken: Ingen 

 
Saksutredning: Helene Funner Gjerjordet er ute i permisjon. Anne Grete Stabekk 
tar over en del av sekretæroppgavene innen gjeterhund. Avklare på møtet hvilke 
oppgaver dette gjelder.  

 
Vedtak: Rådet ønsker Anne Grete velkommen, og alle skal gjøre sitt for at dette skal 
fungere. 
Fordeling av oppgaver: Anne Grete tar seg av forløpende NSG postkasse, er NSG sin 
kontaktperson og vil fungere som sekretær for rådet.  
Urda vil ta seg av det datatekniske rundt web og NKK, prøver osv.  
Rådet må fungere som rådgivere i faglige spørsmål. 
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36/2020 - Corona situasjonen  
 
Dokument som følger saken: Link til artikkel NKK: 
https://www.nkk.no/korona/hundeaktiviteter-med-inntil-50-personer-mulig-fra-og-
med-7-mai-article172415-1372.html 
 
Info utlagt NSG:  
https://www.nsg.no/forsiden/gjeterhundaktivitet-article16023-364.html 
 
Saksutredning: Helsemyndighetene er nå i ferd med å åpne opp for aktivitet. Er vel 
naturlig at NSG i tråd med nye retningslinjer òg igangsetter gjeterhund aktivitet? 
 
Vedtak: Det åpnes opp for gjeterhundaktivitet i tråd med helsemyndighetenes 
anbefalinger. Informasjonen angående offentlig sted, arrangement osv. gir rom for 
tolkning. Gjeterhundrådets vurdering er at gjeterhundaktivitet i regi av NSG er å 
regne som «på offentlig sted med opptil på 50 personer», selv om det foregår på 
«privat grunn». Sjekkes nærmere opp og tydeliggjøres i veileder.  
 
37/2020 - Status NKK  
 
Dokument som følger saken: Tidligere utsendt mail om saken. 

Situasjon rundt 

NKK.msg  
 
Saksutredning: NKK har i flere mailer og skriv informert om elendig økonomisk 
situasjon, der de oppfordrer bl.a. raseklubber om å yte lån/støtte økonomisk. Vil tru 
situasjonen endrer seg en del nå når det nå gradvis åpnes for normal aktivitet igjen?  
NSG er uansett en svært liten aktør i NKK-sammenheng, men må likevel ha et 
forhold til hvilke alternative løsninger en har til NKK. 

  
Vedtak: Det vedtas ut i fra gjennomgang og diskusjon blant rådsmedlemmene at 
situasjonen avventes inntil videre. 
 
38/2020 - Prøvesesongen 2020 (NS, NNS, NM, NN) 
 

Saksutredning: Må gjøres vedtak på om aktivitet skal startes og evt. i hvilken 
form? Vedlagt referat fra prøvenemda inneholder mye av infoen vi trenger om vi 
vedtar å starte opp prøvesesongen.  
 
 

https://www.nkk.no/korona/hundeaktiviteter-med-inntil-50-personer-mulig-fra-og-med-7-mai-article172415-1372.html
https://www.nkk.no/korona/hundeaktiviteter-med-inntil-50-personer-mulig-fra-og-med-7-mai-article172415-1372.html
https://www.nsg.no/forsiden/gjeterhundaktivitet-article16023-364.html
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Vedtak: Basert på anbefalinger fra helsemyndighetene vedr. aktivitet, kjøres det full 
prøvesesong som planlagt. Veileder oppdateres fortløpende. 
Kravet om 60 poeng ved påmelding til NS for 2020 bortfaller.  
Møre og Romsdal har trukket seg som arrangør for prøve 4.-5. juli. Kan prøva 
utsettes? Evt. ny arrangør? Saken sendes prøvenemda. 
Ny oversikt NS legges ut.  
 
39/2020 - Instruks / veileder 
 
Dokument som følger saken: Legges frem på møtet 
 

Saksutredning: NSG v/generalsekretær Lars Erik Wallin er i gang og lager 
instruks/veileder for aktivitet NSG.  Brukes òg for gjeterhundaktivitet. 
 

Vedtak: Veileder foreligger og Gjeterhundrådet setter inn punkter spesifikt for 
gjeterhundaktiviteter.  Veileder må følge fortløpende anbefalinger fra 
helsemyndighetene, og vil være et levende dokument.  
Spesielt for gjeterhund: 
- Maks. antall personer gjelder inkludert evt. publikum 
- Hunder oppstalles i bil utenom når den enkelte hund er i aksjon eller luftes. 
Arrangør bør legge til rette for at hunder kan luftes i løpet av arrangementet 
Det første arrangementet før 15. juni må være strengere. 
Følgende begrensninger gjelder da inntil videre. 
- Ikke åpent for publikum 
- Ikke servering 
- Kun med personer med permanent opphold i Norge 
- Ikke samlet premieutdeling 
- Arrangør bør vurdere startliste med tildelt starttid 
NSG sender ut informasjon til arrangører og legger ut info på web. Det legges også 
ut link angående smittevern plakater til bruk på arrangement. 
 

40/2020 - Uttaksprøver / regler NM, fra fylka (Normalt skal disse være  
        inne til 15/4) 

 
Dokument som følger saken: Ingen 
 

Saksutredning: Når vi har vedtatt form for sesongen 2020, må det sendes ut info 
der vi ber om at fylka sender inn uttaksregler innen første uttaksprøve starter. 
 

 
Vedtak: Det sendes ut info der det bes om at fylka sender inn uttaksregler innen 1. 
juni 2020. 
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41/2020 - Kvalifisering til landslaget 2021 
 
Dokument som følger saken: Kopi av mail / sak sendt prøvenemda for uttale.  
 
Saksutredning: Tekst fra NSG vedr. utnevning av landslag: Hvert år oppnevner 
Norsk Sau og Geit et landslag som skal representere Norge i internasjonale og 
nordiske gjeterhundkonkurranser. 
Slik situasjonen nå utvikler seg, er det stor sannsynlighet for at prøvesesongen i 
Norge, med rutiner for smittekontroll etc., kan avvikles i sin helhet. Skal vi da kjøre 
full kvalifisering til nytt landslag for 2021? 
 

Vedtak: Det kjøres full kvalifisering i 2020 til nytt landslag for 2021 gitt at sesongen 
går som planlagt i 2020 og vi får en full kvalifisering.  
 
42/2020 - VM 2020 flyttet til 2021. Hvem stiller for Norge? 
 
Dokument som følger saken: Kopi av mail / sak sendt prøvenemda for uttale. 
Innspill fra medlemmer i landslaget 
Kopi av korrespondanse med ISDS vedr. VM. 
 

Saksutredning: Hvis svar på 41/2020 er Ja, som da betyr at vi kjører full 
kvalifisering gjennom sesongen 2020, er vi i en situasjon der vi har et nytt landslag 
pr. 1/1-2021 og normalt er det dette laget som skal representere Norge i 2021. Skal 
landslaget fra 2020 gå VM 2021, må vi her i så fall gjøre et vedtak på at vi for 
akkurat denne prøven (VM 2021) gjør et unntak, begrunnet i at VM er utsatt fra 
2020, og kun arrangeres hvert tredje år? 
Begge scenarioene kan være aktuelle. Rådet skal ta sin beslutning med bakgrunn i at 
NSG som organisasjon både har ansvar for å ta ut og sende det rette laget, men 
samtidig gjøre vedtak som samler gjeterhundmiljøet i NSG på beste måte.  
 
Så har vi dette med alder på «young handlere» som må avklares. 
 

Vedtak: Det kjøres full kvalifisering i 2020 til nytt landslag for 2021, gitt at sesongen 
går som planlagt i 2020 og vi får en full kvalifisering. Dette gjelder også «young 
handlere». Tillatt alder på disse må samkjøres med ISDS. 
Basert på at sesongen lar seg gjennomføre som planlagt, er det landslag kvalifisert 
2020, som representerer Norge i 2021. 
 
Møtet slutt 22.25. 
 
Neste møte: Tirsdag 9. juni 2020 kl. 19.00 


