
Referat gjetarhundnemnda 5. februar 2020 

 

1. Kort orientering frå dei ulike laga om «korleis drifta går» 

Leiarane orienterte om sine lag. 

Indre Sogn er positive til eit eventuelt NM 2022. 

 

2. Orientering frå gjetarhundrådet 

Odd-Jarle er komen inn i gjetarhundrådet. Han informerte om det rådet 

har hatt oppe. 

Skal gå gjennom avl, med tanke på sjukdom, auge og AD/HD. 

Skal gå gjennom dommar og instruktør utdanning/vidareutdanning. 

Sette ned ei gruppe som skal gå gjennom gjetarhundprogrammet 

(Lindholdt data) 

 

3. Orientering frå møte med fylka 18. januar. 

Odd-Jarle informerte om skype-møtet. 

 

4. Bruksprov – betaling 

Odd-Jarle har laga eit bevis for godkjent ekvipasje. 

Vedtok 150 kr pr bevis. 

Sender rekning til gjetarhundlaga frå SFSG 

 

5. Plan for året i dei ulike laga 

Kursing, distriktsprøver og fellestreningar i alle laga. 

Nordfjord gjetarhundlag skal ha FM på Sandane. 

Halde kontakten mellom laga, for å samkøyre prøver og kurs mellom laga. 

Dette før ein gjer det offentleg. 



 

6. Norgesserien 2020 – Skal me søkje frå Sogn og Fjordane? 

I utgangspunktet søkjer Sogn og Fjordane ikkje Norgesserie i 2020. 

 

7. Team Sogn og Fjordane 

Planlagt samling/kurs 14.-15. februar. 

Opnar for å gjennomføre samlingar på tidleg sommar, for å gjennomføre 

planen som er lagt. 

I framtida samkøyre kurs for dei som vil satse, og heller satse på breidda 

gjennom gjetarhundlaga. 

Følgje opp Team Sogn og Fjordane satsinga vidare framover i åra som 

kjem. 

Fordele samligar litt meir utover året. 

 

8. Uttaksreglar til NM for Sogn og Fjordane 

Det er opp til arrangøren om ein vil halde finale med dobbelhent på 

Fylkesmeisterskapet. 

Nordfjord gjetarhundlag la fram eit forslag på nye uttaksreglar, og Indre 

Sogn vil ha det som var i 2019. 

Leiarane tar med seg forslaga til sine lag, og diskuterer med sine 

medlemmer kva ein skal gå for, eventuelt om ein har eige forslag. 

 

9. Temadagar/kveld om gjetarhund i fylket 

Odd-Jarle forklarte tanken bak frå materialet frå NSG gjetarhund. 

Ailen Skogeng orienterte om innhaldet i materialet frå NSG. 

Korleis reklamere rundt om i lokallaga? 

Sende ut til lokallaga, om dei vil ha dette med på eventuelle tema 

kveldar. 

Odd Jarle lagar til skriv til alle lokallaga frå gjetarhund nemnda. 



Ailen går gjennom materialet og redigerer, for å bruke mindre tid på 

presentasjonen. 

Bruke siste punktet i presentasjonen og vise nye korleis det kan bli med 

ein gjetarhund. Dette for å vekke interessa for vidare temakveldar. 

Ta det opp som forslag på temasamling for tillitsvalde til hausten. 

   

10. Ta med oss vidare om vi skal arrangere instruktørkurs i fylket. 

Nytt møte i nemnda blir etter lunch på fagdag laurdag 29/2. Nøyaktig 

klokkeslett kjem ein tilbake til. 

 

 

 


