
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, Jo Agnar 

Hansen, Karen B. Knive, Stein Dalland, Knut-Jørgen Oseberg og Roy Aakre. 

Generalsekretær: Lars Erik Wallin 

Leder: Kjell Erik Berntsen 

Sekretær i rådet: Anne Grete Stabekk 

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG  

 

 

Ås, 26. juni 2020 

Referat til møte onsdag 25. juni 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: 
43/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 

44/2020 Gjennomgang åpne saker fra tidligere møter 
  Det var ingen åpne saker fra tidligere møter. 
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45/2020 Oppdatert veileder vedr. korona-situasjonen 

Dokument som følger saken: 

https://www.nsg.no/forsiden/oppdatert-veileder-for-
arrangementer-i-regi-av-nsg-f-o-m-18-06-2020-article16034-
364.html 

 
Saksutredning: Justert veileder ble gjennomgått. 
Vedtak: Ny oppdatert veileder godkjennes å legges ut til alle fylker og i 
referatet. 
 

46/2020 RAS border collie 
Dokument som fulgte saken: 
 
Saksutredning:  
Revidert RAS ble gjennomgått og diskutert. 
Det stilles spørsmål til veterinærene ved punktet som gjelder: 
- CEA med tanke på krav til testing når begge foreldre er fri? 
- Diagrammet vedrørende HD utvikling. Bør fremkomme hva som er 

bakgrunnsmateriale for tallene? 
- Fargevariasjoner og avl, hvordan har det latt seg gjøre å plukke ut 

variantene? 
 
Vedtak: Punktene justeres opp og sendes ut til fylkene med svarfrist 
slik at den kan tas opp på neste møte i rådet. RAS tas opp på neste 
møte og det ønskes at veterinærene er med og informerer. Deretter 
sendes RAS til styret i NSG for godkjenning. 

 
47/2020 RAS Working Kelpie: Info status 

Arbeidet med RAS WK er godt i gang. Mangler historikk og 
datagrunnlag til å kunne bygge en mest mulig riktig helsedel. Det vil bli 
gjort en spørreundersøkelse på helse for rasen. Hunder født fra 2005-
2020. Plan er å sende ut spørreundersøkelsen 10. juli. Mål er så å ha 
klart et utkast av RAS høst 2020. 

 
48/2020 Instruktøropplæring 
  Det har kommet få svar. Purring sendes ut 

 
Vedtak: Utsettes til neste møte. Purring sendes ut. 
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49/2020 Dommeropplæring 

Det har kommet få svar. Purring sendes ut. Er kommet kommentar på 
at fylka ikke ble forespurt vedr dommeropplæring, på lik linje som for 
instruktøropplæringen. Tanken var at fylka skulle bli involvert i neste 
runde, når vi hadde svar fra dommerne på bordet.   
 
Vedtak: Utsettes til neste møte. Purring sendes til dommere.  Sender 
òg til fylkeslag / nemder for kommentar.   
 
 

50/2020 Uttaksregler NM. Statusoppdatering  
Det mangler svar fra: Nord-Trøndelag, Akershus og Nordland 
 
Vedtak: Kontaktpersoner fra rådet purrer opp de som ikke har sendt 
inn svar.  

 
51/2020 Norgesserien 2020. Statusoppdatering 

Det har vært positive reaksjoner på at tevlingene er utsatt til august i 
forhold til Korona. Er oppdaget et par feil i påmeldingsoppsett som er 
lagt ut.  
 
Vedtak: Torkjel følger opp og passer på diverse info og orienteringer.  

 
52/2020 NM 2020. Statusoppdatering. 
  

Saksutredning. NM komiteen i Rogaland stiller spørsmål om 
dommere, kontaktperson i fra NSG, streaming og premier. 
Komiteen informerer om at forberedelsene fungerer godt og er i tråd 
med plan.  
 
Vedtak: Erik Holmgaard og Egil Lomsdalen forespørres. Premier 
(treskårede gjeterhunder)bestilles og antall informeres NSG, som sørger 
for premiering til finalen. Deltakerpremier må arrangøren stå for. 
Karianne, Urda og Anne Grete sørger for streaming, i tillegg til lokal 
arbeidshjelp. Sponsorene kan vises på streaming mellom ekvipasjene.  
Gjeterhundrådet ønsker å få info om hvem som sitter i NM komiteen. 
Arvid sender svar til komiteen. 
 
Etter forespørsel er følgende klart: Dommere for NM 2020 blir Egil 
Lomsdalen og Ole Martin Nymoen. 
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53/2020 Landslaget 2020 Statusoppdatering.  
 

Saksutredning: Sindre Hindenes har trukket seg fra å delta på 
landslaget under EM og første reserve Arvid Årdal får da sjansen til å 
delta. Han takker ja slik at Norge har fullt lag. Audun tar ansvaret for å 
spørre videre nedover listen til vi har reserver òg på plass. Arvid tar 
ansvaret for å rapportere hjem fra EM. 
 
Vedtak: Det bør lages retningslinjer som viser aktuelle møter etc. i 
anledning (Nordisk, EM, VM etc.). Hvem møter? Hvem følger opp mot 
landslag? Dreiebok bør gås igjennom 
 

 
54/2020 Innkomne saker Representantskapsmøte i NSG 30. juni 2020 på  

Teams 
 
55/2020 Eventuelt  
   
   
Møte slutt 22.20 

 
 

Neste møte august 2020. 
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