
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 

Vara for rådet: 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, 13.august 2020 

Referat til møte tirsdag 11. august kl.19.00 
 

Møtested: Teams 

Deltagere:  Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal, 

Torkjel Solbakken, Odd -Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim 

Sekretær: Anne Grete Stabekk  

NSG: Kjell Erik Berntsen 

 Lars Erik Wallin 

Urda Blichfeldt 

Karianne Kjelstrup 

Saksliste: 
56/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning 
Følgende saker ble tilført sakslista: 
62/01 Gjennomføring av arrangement og Covid 19 
62/02 Utlån av NSG sitt audovisulle utstyr til prøver 
62/03 Påmelding av EM laget 
 
 
 

57/2020 Status / info gjeterhundsekretær NSG 
Karianne Kjelstrup er ansatt som vikar for gjeterhundrådgiver Helene Funner 
Gjerjordet, som har permisjon frem til sommeren 2021.  
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Hun starter i jobben 10. august 2020, og vil få ansvaret for 
gjeterhundarbeidet i NSG.  

 
58/2020  Status høstens prøvesesong. Coronasituasjonen er løskanon på dekk 

for tida, så her må vi være krystallklare mot arrangørene, at veileder 
følges. 

 
Dokument som fulgte saken: Vedlegg 1 
 
Saksutredning: Referat i fra telefonmøte i prøvenemda 10. august.  
 

58/01  Norgesserien.  
1. Det har kommet inn spørsmål om antall påmeldte kan vises i 

påmeldingsbildet. Dette vises ikke på grunn av spekulasjon i utnyttelse 
av fordeler for endelig plassering.  
 
Vedtak: Eventuell forandring av dette må tas opp før neste 
prøvesesong starter. 
 

2. Det har vært noen få problemer med påmeldingene og det dukker da 

opp spørsmål angående påmeldingsavgifter. Alle feile påmeldinger er 

slettet. Er nok varierende grunner for at den enkelte har fått 

problemer under påmeldingen.  

Vedtak: Rådet gjør unntak fra tidligere vedtak, og betaler tilbake til 

de dette gjelder. For ettertiden må det sees på om systemet kan 

gjøres mer «vanntett». 

3. Startliste for Norgesserieprøver trekkes sentralt av NSG. Startliste 

trekkes tilfeldig i dataprogrammet GP - hund. Det bestrebes å få en 

god fordeling i startlisten for førere med flere hunder. Prøvenemnda 

ser over startlisten før publisering for å kvalitetssikre. Det er også 

ønskelig i forhold til logistikk under gjennomføring av prøven at 

arrangøren kan komme med innspill. 

Vedtak: Arrangøren bør også se over startlisten før publisering for å 

kontrollere at logistikken går opp i forhold til arrangering av prøven. 

Følgende tekst legges til i prøveregler for gjeterhundprøver pkt 8.6 

Startrekkefølge og trekking: «Arrangør ser også over startlisten før 

publisering for å kontrollere at logistikken går opp ift. arrangering av 

prøven». 
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58/02 NM   
NM komiteen er godt i rute i forhold til arrangementet og Arvid holder 
kontakten med komitèen. Det er viktig å sikre gode rutiner for alle ved 
dugnadsarbeide rundt Covid 19. 
 
Vedtak: Arvid gjennomfører et møte med fylkesstyret og NM komitèen 
og informerer og diskuterer problemstillinger. Arrangøren må planlegge 
og ta hensyn til situasjonen rundt Covid 19. 

 
58/03       Norsk Nursery  

Prøvenemnda har vurdert søknadene, og foreslår Oppland som 

arrangør av Norsk Nursery 2020. Bakgrunnen for dette er at de er det 

eneste fylket som ikke har arrangert Nursery før, og NSG prioriterer 

nye arrangører i søknadsprosessen.  

Vedtak: Gjeterhundrådet følger prøvenemdas sin anbefaling. Karianne 

sender ut tildelingsbrev med veiledning for gjennomføring av 

arrangementet. 

58/04 NS Finale 

NSG har fått inn 2 søknader om å arrangere Norgesseriefinalen 2020. 

Prøvenemnda foreslår å tildele prøven til Sør-Trøndelag. Dette er på 

grunn av at fylkeslaget har arrangert vanlige Norgesserieprøver 

tidligere, men har aldri arrangert finalen. Det har vært NM på arenaen 

som skal brukes, og saueflokken har vært brukt på store mesterskap 

tidligere. Norgesseriefinalen har heller ikke vært så langt nord tidligere. 

Det er et mål å ha geografisk spredning på hvor finalen arrangeres. 

Vedtak: Gjeterhundrådet følger prøvenemdas sin anbefaling. Karianne 

sender ut tildelingsbrev med veiledning for gjennomføring av 

arrangementet. 

59/2020  NM 2021  
NSG oppfordrer fylkene til å søke om å få arrangere NM i 2021, 2022 og 2023. 
Mål må være å ha arrangør for 2021 klar til presentasjon på årets NM.   
 
Vedtak: NSG sender ut forespørsel til fylkene om å få arrangere NM de tre 
påfølgende årene.   
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60/2020  Møteplan og arbeidsplan for høsten 2020 
Møteplan: 11/8   01/09   22/09 06/10   27/10   17/11  15/12 

Arbeidsplan: 

➢ Covid 19 overvåking 

➢ NSG sine prioriterte mål: «Økt bruk av gjeterhund» 
➢ Status NM, NN og NS finale (Covid 19 situasjonen følges fortløpende) 
➢ Ras BC  (møte i lag med avlsråd BC) 
➢ Ras WK (møte i lag med avsråd WK) 
➢ Instruktøropplæring 
➢ Dommeropplæring  
➢ Bestemme nivå på utvalg. Lage rutine for nivå og valg av disse. 
➢ Gjeterhundprogram (egen plan) 
➢ NKK 
➢ Innkomne saker tas løpende der det er mulig 
➢ Infofolder gjeterhund  
➢ Rutiner og instrukser 

 
 

61/2020      Innkomne saker 
 

61/01 Rutiner kontra praksis vedrørende gjennomføring av prøver 
Rutiner kontra praksis bør vurderes og tas opp med fylkeslederne i 
januar og bestemmes før årets kommende prøver.  
- Dagens frist på 2 dager bør utvides opp til 1 uke 
- Info om når påmelding åpner bør settes opp på terminlista 
- Lokale deltakere bør ha fortrinnsrett til å delta 
- Alle fylker må ta mål av seg til å arrangere nok prøver 

 
61/02 Kommentarer som er kommet inn vedr RAS BC, tas på møte 

vedrørende RAS.  
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62/2020 Eventuelt 
 

62/01  Gjennomføring av arrangement og Covid 19 
Det er viktig å holde seg godt orienterte om NSG sin veileder og Norsk 
Helseinstitutt sine smittevernregler i forhold til arrangement. Per i dag 
foreligger det ikke noen forandringer. Men dette må følges opp 
fortløpende. 
Både dugnadsfolk og deltakere skal være sikre på at NSG sine 
arrangement foregår under kontrollerte former. 
Kommende store arrangement må eventuelt avlyses med minst en 
måneds varsel. 

  
 62/02  Utlån av NSG sitt audiovisuelle utstyr til prøver 

Spørsmål om utlån av streamingsutstyr kommer inn fra lokale 
arrangører. 
 
Vedtak: Utstyr i fra NSG lånes ikke ut. NSG stiller med mannskap til 
streaming på NM og Norgesserie finale. Nursery streames ikke. 
 
Det er selvsagt frivillig for lokale arrangører å utføre dette 
med eget utstyr, egne sendere og publisere dette på egne 
sider.  

 
62/03  Påmelding av EM laget 
  Hvem har ansvaret for å melde på deltagere fra Norge til EM? 

  
Vedtak: Urda og Karianne sjekker dette. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl 21:30 
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