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72/2020 Eventuelt 
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67/2020             Godkjenning av innkalling og sakliste 
  
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning  
 
68/2020 Informasjon om RAS 
 

Saksutredning: Dette er vedtatt i rådet, men prosessen med å få det godkjent kan ta 
litt tid. Årsaken til dette er blant annet fordi revidering av RAS hos NKK (Norsk Kennel 
Klub) er utsatt, de jobber med å sette opp nytt it verktøy for RAS og tar ikke imot 
revidering av RAS før dette er på plass. RAS må godkjennes av styret i NSG, men 
forslaget om krav til registreringen må opp på årsmøtet til NSG på våren. RAS kan 
derfor ikke sendes inn til NKK før etter det er godkjent av årsmøtet, men de vil 
uansett ikke kunne motta det før sen vår/sommer 2021. 
Det er ingen ny status på RAS Kelpie i dag. 
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69/2020 INFO: Status NM 2020 

 
Dokumenter som følger med saken: Referat møte med NM, Risiko analyse fra 
Rogaland 
 
Saksutredning: Rogaland gjeterhundlag (RGL) sendte inn budsjett og 
risikoanalysebudsjett mandag 14 september. Noen ting er endret siden møte med 
komiteen, streaming og resultatservice driftes av NSG sentralt, de har kuttet ut TV 
Vest. Var vurdering om å øke startavgiften, men NSG sentralt frarådet RGL å øke den, 
så den forblir på 500,-.  
 
Arrangøren virker ha det meste under kontroll, men de mangler fortsatt litt 
dugnadsfolk. Økende COVID 19 smitte i landet og usikkerhet om tiltak som arrangør / 
NSG ikke rår over kan bli innført, gjør at vi må ha en ansvarsplan for dette på plass.  
Blir NM avlyst f.o.m 30 september, begynner utgifter å løpe. Dette vil øke etter hvor 
nært oppstart en kommer.  Ved oppstart NM er det beregnet ca 120 000,- i 
underskudd. Dette er «worst case senario», så sannsynligheten for at denne kosten 
er mye lavere er stor. Budsjett er sendt inn til styret i NSG. Det må avgjøres innen 30 
september om NM skal kjøres som oppsatt eller ikke. Er svaret ja, må NSG forplikte 
seg med en underskudds garanti i tilfelle avlysning.  

 
Vedtak: Karianne setter opp teams møte med Audun, Arvid, Kjell Erik, Karianne og 
RGL den 29 september. Det må da være en klar avgjørelse på om det skal arrangeres 
eller ikke og om NSG støtter RGL med en underskudds garanti i tilfelle avlysning. 

 
70/2020 Instruktøropplæring. (Oppsummert spørreundersøkelse, videre arbeid mot ny mal) 
   

Dokumenter som følger med saken: Statistikk Instruktører 
 
Saksutredning: Det er sendt ut en spørreundersøkelse for høring hos alle 
instruktørene. Audun går gjennom litt av statistikken som er trukket ut ifra svarene vi 
har fått.  
Noe av det som gjeterhundrådet må ta stilling til er: 
- Kravet om opptrent hund til klasse 2, skal dette endres? 
- Kravene til å bli og være instruktør 
- Hovedinstruktører 

o Skal vi ha flere?  
o Region basert?  
o Skal vi ha hovedinstruktør? 
o Hvilke krav skal stilles? 

- Hvordan skal det følges opp instruktørene/hovedinstruktørene? 
- Hvor skal vi starte? 
- Skal fylkene fortsatt ha ansvaret for instruktørene som i dag, eller bør det 

endres? 
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Punkta ble grundig gjennomgått med innspill fra alle regions representanter. Gode 
innspill som tas med til neste møte der en prøver gjøre nødvendige vedtak ang. 
instruktøropplæringen.  
  
Vedtak: Sende ut Excel dokumentet om statistikk fra instruktørhøringene. Sette opp 
nytt møte der de kan fortsette diskusjonen om instruktørutdanning. 

 
71/2020 Dommeropplæring.  (Oppsummert spørreundersøkelse, videre arbeid mot ny mal) 
   
  Dokumenter som følger med saken: Excel statistikk oversikt. 
 

Saksutredning: Karianne går gjennom undersøkelsen/svarene og statistikken som er 
satt opp.  

 
Punkta ble grundig gjennomgått med innspill fra alle regions representanter. Gode 
innspill som tas med til neste møte der en prøver gjøre nødvendige vedtak ang. 
dommeropplæringen.   
 
Vedtak: sende ut Excel dokumentet om statistikk fra dommerhøringene. Sette opp 
nytt møte for å fortsette diskusjonen om dommeropplæring. 

  
72/2020 Eventuelt 
 72/1 Nord-norgeserien kontaktperson? 
   

Saksutredning: Spørsmål om dette er kommet i mål. 
   

Vedtak: Kontaktpersonen for Norge-Norgesserien skal være samme som er utvalgt til 
å sitte i rådet for Nord. 
 

 72/2 Nordisk Nursery 
   

Dokumenter som følger med saken: E-post fra Danmark 
   
  Saksutredning: Nordisk er avlyst, men det norske fortsetter som planlagt. 
  

 72/3 Dommer NM 
 
Saksutredning: Det er byttet ut dommer til NM, Ole Martin Nymoen er 
hoveddommer og Arne Loftsgarden er andre dommer.  
 
Vedtak: Arvid informerer NM komiteen dagen etter møte.  

 
Neste møte: 06.10.2020 
 


