Gjeterhundrådet
Til:
Gjeterhundrådet: 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.
Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup
Avlsrådet for gjeterhund: Oddbjørn Kaasa, Sander Hindenes, Torbjørn Jaran Knive, Are Koren
Krogh.
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Styreleder: Kjell Erik Berntsen

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, styret i NSG

Ås, 01.september 2020

Referat fra møte tirsdag 01. september kl. 20:00-22:00
Møtested:

Teams

Deltagere:

Audun Seilen, Trude Hvalryg, Øystein Hadland, Arvid Årdal,
Jo Agnar Hansen, Odd-Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Torill Undheim, Torbjørn
Jaran Knive, Are Koren Krogh, Sander Hindenes, Oddbjørn Kaasa, Kjell Erik
Berntsen, Lars Erik Wallin, Urda Blichfeldt og Karianne Kjelstrup

Sekretær:

Karianne Kjelstrup

Saksliste:
63/2020
64/2020
65/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Gjennomgang og godkjenning av RAS border collie
Eventuelt
65-1/2020
Gjennomføring av NM – COVID 19 (Vedlagt mail fra
NM komiteen)
65/2-2020
Nursery premiering
65/3-2020
Trekking av startlister for Norgesserien

Leder:
Audun Seilen
Sekretær: Karianne Kjelstrup

Tlf. 995 63 949
Tlf. 416 77 607

E-post: audusei@online.no
E-post: gjeterhund@nsg.no
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63/2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning.
Følgende saker ble tilført sakslista under 66/2020 Eventuelt
65-1 Gjennomføring av NM og Covid 19
65-2 Nursery Premiering.
65-3 Trekking av startlister for Norgesserien.

64/2020

Gjennomgang og godkjenning av RAS border collie
Dokumenter som følger saken: RAS BC
Saksutredning: Are Koren Krogh fra avlsrådet gikk gjennom øyelysning, CEA
og katarakt (grå stær). Det vil bli lagt på krav om at foreldredyrene skal være
øyelyst før avl, og deretter hvert 3. år. Dette er ikke like hyppig som NSVO
(Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi) anbefaler (Anbefalt
undersøkelsesrutine: Avlsdyr: Årlig så lenge de bruke i avl, første gang ved ett
års alder.), NSG har satt til hvert 3. år fordi årlig øyelysing i praksis er
vanskelig å gjennomføre og kostbart.
Det er ikke mye forandring i øyesykdommen CEA. NSG ønsker å følge NSVO
og NKK sine retningslinjer i forhold til CEA og avl. Alle hunder som skal avles
på skal være gentestet. Tidligere har man regnet med at dersom
foreldredyrene er «frie», vil avkommene også være fri for CEA. Det viser seg
at dette ikke stemmer, da hunder kan være bærere av CEA. Katarakt
avdekkes ved å øyelyse hunden.
Torbjørn Jaran Knive gikk gjennom hofteleddsdysplasi (HD). Her er det ingen
store forandringer. Vedlagt ny tabell i RAS for å vise at HD har vært stabilt på
border collie de siste årene. Situasjonen er ikke kritisk for gjeterhund, og det
er ingen grunn til å pålegge hofteleddsrøntgen.
Må få en artikkel til medlemsbladet Sau og Geit og på nettsiden til NSG etter
at RAS er godkjent av styret i NSG. Viktig at dette ligger lett tilgjengelig og
synlig for alle når den publiseres.
Spørsmål om status på RAS for working kelpie. De er ikke i mål enda, Audun
Seilen purrer opp.
Vedtak: Karianne legger inn korrigering i RAS for border collie, under
«Oppsummering»: Begge foreldre skal være registrert i NKK. Legger til: «eller
tilsvarende raseklubb (ISDS, SKK e.l.).» Fjerne rød tekst og korrigere
eventuelle skrivefeil.
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Vedtak om øyelysing og gentest i RAS BC vil få en oppstartdato når det er
vedtatt og godkjent av landsstyret og NKK.
65/2020

Eventuelt

65-1/2020 Gjennomføring av NM – COVID 19
Dokument som fulgte saken: E-post fra NM-komiteen
Saksutredning: NM-komiteen ønsker en garanti fra NSG sentralt for at de vil
få dekket et eventuelt økonomisk underskudd dersom NM i gjeterhund blir
avlyst. NSG ønsker at NM-komiteen legger frem budsjett før de kan gå inn
med noen form for garanti.
Vedtak: Audun og Arvid planlegger møte med NM-komiteen i uke 37.
65-2/2020 Nursery premiering
Saksutredning: I fjor fikset arrangør premier til de seks beste deltagerne
begge dager, og NSG stod for premier for de seks beste sammenlagt og
vandrepremie.
Vedtak: Arrangør står for premier for de 6 beste hver dag, NSG stiller med
premier for de 6 beste sammenlagt og vandrepremie. Karianne lager en
huskeliste på premieendringer i 2020.
65-3/2020 Trekking av startlister for Norgesserien
Saksutredning: Ordlyden på teksten må endres. Arrangør kan komme med
innspill for å få hjelp med logistikken før listene trekkes. Når listene er trukket
er de endelige.
Vedtak: Følgende tekst korrigeres i prøveregler for gjeterhundprøver pkt 8.6
Startrekkefølge og trekking: «Arrangøren blir kontaktet av gjeterhundrådgiver

før startlistene blir trukket. Arrangør kan komme med ønsker til startlisten for
deltagere som også skal bidra på arrangementet (sette ut sau osv.)»
Vedlegg:
1. RAS - dokument
2. E-post fra NM-komiteen
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