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Hilsen fra NSGs styreleder  
 

Gode gjeterhundfolk! 

Det er ei rar og nesten uvirkelig tid vi 

lever i. Covid 19 har snudd opp ned på 

det meste. Fysiske møter og 

arrangementer er det nesten blitt helt slutt 

på, nå er det Teams som gjelder. Men det 

er ikke alt vi får gjennomført gjennom 

Teams. NM i bruk av gjeterhund er et godt 

eksempel på dette, og rogalendingene lar seg ikke stoppe 

av Covid 19! Etter samråd med gjeterhundrådet i NSG vil 

arrangementet bli gjennomført med noen få justeringer 

pga smittevern tiltak. 

 Gjeterhundarbeidet har nesten gått som normalt i sommer. 

Dette på grunn av at miljøet har vært flinke til å tilpasse 

seg de smitteverntiltakene som NSG sentralt har sett som 

helt nødvendige å gjennomføre, slik situasjonen dessverre 

er. Det er stor aktivitet over hele landet med lokale-, 

regionale- og riksprøver. Kurs og annen gjeterhundaktivitet 

er det også over hele landet. Bra!! 

 Vi som småfeholdere er helt avhengig av at denne jobben 

blir gjort. En god gjeterhund er helt avgjørende på de 

fleste bruk og beitelag.  

Med dette vil jeg på vegne av hele organisasjonen ønske 

både ekvipasjer og arrangør lykke til med NM 2020! 

Kjell Erik Berntsen, Styreleder NSG 



NM-komité 2020 
 

Årets NM-komité har bestått av: 

Sven Kverneland - Sau og bane 

Stian Espedal - Sponsorer 
Hanne Lundal - Arena og frivillige 
Anita Vikingstad - Informasjon og kommunikasjon 
Jacob Vetrhus - NM-komitéleder 

 

Styret i Rogaland har vært styringsgruppen for NM-

arrangementet.  

 

 

EN STOR TAKK TIL ALLE FRIVILLIGE  

som har bidratt til å avvikle arrangementet! 

  



Kart over området  
 



Tidsskjema 
 

Torsdag: 

19 – 22 Registrering          Bryne Kro og hotell 

 

Fredag: 

07 – 08 Registrering                 Arenaen 

07:15  Prøvehunder                Arenaen 

07:45  Intro av oppmann                Arenaen 

Dommergjennomgang   

08:00  Første startende hund 

(Starter så tidlig som mulig, 

  også før kl 08) 

10:00 Offisiell åpning av NM  

10:15  Innledende runde fortsetter 

Ca 18  Slutt innl. runde, dag 1 

  



Tidsskjema 
 

Lørdag: 

07:30  Prøvehund 

07:45  Intro av oppmann                Arenaen 

  Dommergjennomgang 

08:00  Første startende hund, dag 2 

  (Starter så tidlig som mulig, 

  også før kl 08) 

Ca. 18:00 Slutt innl. runde, dag 2  

 

Søndag: 

07:45  Dommergjennomgang                  Arenaen 

08:00  Første startende hund, finale 

Ca 16:00 Slutt finale 

Ca 16:30 Premieutdeling          Arenaen 

  



Hoveddommer 
Ole Martin Nymoen 

Jeg har jobbet i primærnæringa siden 1982, og i 2000 

kjøpte jeg en gård på Os i Østerdalen. Jeg startet i 1982 

med å jobbe som avløser hos Ola og Liv Oddny Hauen og 

var da med på sauesank uten hund.  Da ble beslutningen 

om å skaffe meg hund tatt, og jeg min første gjeterhund. 

Siden har jeg alltid hatt gjeterhund.  

Innen konkurranser har jeg oppnådd noen fylkes-

mesterskapstitler, en 3. plass i landskamp Norge i 

Ljungskile, Sverige i 199. Jeg ble også Norgesmester i 

1994.  Det ble jeg med Tass 1, en hund med styrke og 

dyrefølelse. . Han var etter gamle Ted til Sander Hindenes.  

Dommer har jeg vært siden første halvdel av 90- tallet, og 

har dømt 3 Norgesmesterskap tidligere.   

Motivasjonen min for 

å holde på med 

gjeterhundarbeid er 

og få flere til å 

skjønne at dette er et 

fenomenalt hjelpe- 

middel på gården. 

Det å dømme prøver 

og konkurrere selv er også en stor motivasjonsfaktor for 

meg.  

 

Ole Martin Nymoen. Foto: Privat. 



Meddommer 
Arne Loftsgarden 

Jeg bor på og driver et lite 

småbruk i Øst-Telemark som 

heter Trettestykket, som har 

vært i min families eie i 4 

generasjoner. Her har vi 40 

vinterforede sau. Dette er 

det ikke mulig å leve av, slik 

at lønna kommer fra Berget 

AS der jeg til daglig 

arbeider med kvalitet, 

tilrettelegging og tekniske problemstillinger rundt 

produksjon av kabelsystemer. 

Jeg og kona kjøpte vår første gjeterhund i 2003, et 

prakteksemplar av en gårdshund. Født og oppvokst i en 

hesteboks i et sauefjøs. Tispa på gården hadde blitt paret 

med naboen sin hannhund. Superkombinasjon! Neste 

prosjekt kom til gårds i 2005, ny strategi. Denne gang ble 

hunden kjøpt hos en oppdretter jeg ble anbefalt i Buskerud. 

Akersborg Ben var navnet på hunden. 

Jeg har vært gjeterhunddommer i 3 år. Litt tilfeldig at jeg 

ble dommer, tenkte det var lurt å følge utdanningen av 

gjeterhunddommere da jeg på den tiden var leder i 

Gjeterhundrådet. Synes det å dømme gjeterhundprøver er 

inspirerende. Mye utrolig gode hunder og førere å se. 

Den beste hunden jeg har hatt er Pearl, en utrolig god 

arbeids- og prøvehund. 

Arne Loftsgarden. Foto: Privat. 



Oppmann 
Ingar Ivesdal 

Jeg har vokst opp på gard, og er utdannet agronom. Jeg 

her gift, og vi har tre barn sammen. I dag jobber jeg som 

hovslager på fulltid. I tillegg har vi ca. 100 vinterforede 

sau.  

Opp gjennom årene har jeg har diverse hunder, da 

fortrinnsvis jakthunder. Min første gjeterhund kjøpte jeg i 

2008, og etter dette har interessen for gjeterhund tatt over.  

Den første gjeterhunden jeg hadde, var vel mer egnet til å 

splitte enn å samle sauene. Jeg kjøpte deretter ei tispe av 

Erlend Kvinnesland, etter hans Ågot, og Jarans Knives 

Maico. Jeg har hatt flere hunder etter dette, men har i dag 

to gjeterhunder, Snorre og 

Frøy.  

Det som motiverer meg til å 

drive med gjeterhund er 

først og fremst fordi jeg har 

sett hvor utrolig stor hjelp 

det er å ha en god hund til 

håndtering av sauene. Og 

samarbeidet mellom hund 

og fører er kjekt å jobbe 

med. Den beste hunden jeg 

har hatt er vel hannhunden 

jeg har i dag, Snorre.  

  
Ingar Ivesdal. Foto: Privat. 



NM2020 er sponset av: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


