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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: Karianne Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG 

 

 

Ås, 13.10. 2020 

 

Referat fra gjeterhundrådsmøte tirsdag 6. oktober 2020 
kl. 19.00- 22.25 
 

Møtested:  Teams 

Deltagere:  Audun Seilen, Knut-Jørgen Oseberg, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Arvid Årdal, Odd 

Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli og Torill Undheim, Karianne Kjelstrup 

Sekretær: Karianne Kjelstrup 

 

Saksliste:  
74/2020             Godkjenning av innkalling og sakliste 
75/2020 Status COVID-19  
76/2020 Status Norskmesterskap, Norsk Nursery Nord-Norgesserien og Norgesserie finale 
77/2020 Norskmesterskap 2021 
78/2020 NSG sine prioriterte mål: «Økt bruk av gjeterhund»  
79/2020 Bestemme nivå på utvalg. Lage rutine for nivå og valg av disse.   
80/2020 Forberede presentasjon representantskaps møte NSG 21/10 
81/2020 Innkomne saker  
 81/1 Innkommende epost. 
82/2020 Eventuelt 
 
74/2020             Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning.  
  

 Følgende saker ble tilført sakslista under 81/2020 Innkomne saker  
 81/1 Innkommende epost. 

 
75/2020 Status COVID-19 

Saksutredning: Det er mye smitte i lufta, mange områder som er røde, men ingen 
tegn til at fylker skal stenges ned.  

 
 KVE: Gå ut med et eget skriv i morgen onsdag 07 oktober 2020, om at rådet har 
bestemt at tau skal fjernes fra kve, på grunn av hensyn til smittefare. Det skal i tillegg 
følge med en kort veiledning om de andre alternativene man kan bruke, trakt/sluse, 
åpent kve, malteserkors. Dette trenger ikke nødvendigvis senke vanskelighetsgraden 
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på prøven. Det er opp til arrangør om hvilket alternativ de velger å gå for som 
erstatter kve med tau. Det viktige her er at vi fjerner en smittekilde! 

 
 Hva kommer til å skje om det kommer opp noe uforutsette forhold som fører til 
avlysing av NM, et fylke ikke kan delta, enkelt deltager ikke kan delta o.l? Det ble en 
grundig diskusjon der alle regionene kom med innspill om hvordan dette burde 
håndteres, og rådet har en plan på hvordan det skal håndteres. Rådet velger å ikke gå 
ut med dette før NM da det fort kan bli veiledende om det blir for mange variabler. 
Hvis enkeltpersoner blir satt i karantene, så er det opp til fylket å håndtere det med å 
eventuelt sette inn reserve.  
 Vedtak: Karianne skriver en artikkel som informerer om endringene rundt kve og 
veiledning på alternative erstatninger.  
 

76/2020 Status NM, NN, NN-serien og NS finale 
 Dokument til saken: Referat fra møte med NM komiteen 

 Saksutredning: Det har vært møte med NM komiteen, de er på ballen og jobber med 
å få alt på plass til NM. Norgesserien går sin gang uten problemer. Norsk nursery 
planlegges fortløpende.  

 
77/2020 NM 2021 
 Dokument til sak: e-post fra Oppland 

 Saksutredning: Ingen søknader kommet inn, kun et skriv fra Oppland. Det er ikke noe 
hast med å få satt NM arrangør 2021 enda. 

  
 Rogaland stiller spørsmål om de automatisk kan arrangere NM 2021 hvis det mot all 
formodning skulle avlyses i 2020? 
 Vedtak: Hvis NM blir avlyst på grunn av ytre omstendigheter, så vil Rogaland få første 
rett på å arrangere NM 2021. 
 

78/2020 NSG sine prioriterte mål: «Økt bruk av gjeterhund»  
 Dokumenter til saken: Powerpoint fra Audun (muligens ikke den nyeste?) 
 Saksutredning: Torill viser nyeste versjonen av dokumentet.  
 Økt bruk av gjeterhund: Mål for 2021 ønsker de sette til 35% økning 
 Godkjent bruksprov 2019: 299. 
 

1. Øke antall lokale arrangerte prøver:  
- Her er det en stor jobb å gjøre. Må få gjort noe med både klasse 1,2 og lokale 

kl 3.  
2. Dommer instruktør opplæring:  

- Her er rådet i gang, de har startet opp diskusjonen og fått mye nyttige 
innspill. Dato: 31.12.2020 

3. Sikre gjeterhund rasen, oppdatere og revidere ras:  
- Her er gjeterhundrådet mer eller mindre i mål for Border Collie, men gjenstår 

litt jobb på Kelpie. Dato: 31.12.2020. 
4. Invitere til teams (infokvelder) praktisk bruk:  
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- Dette er noe gjeterhundrådet bør teste ut, Arvid og Audun melder seg frivillig 
til å kjøre de to første rundene. Må undersøke litt mer rundt logistikken 
rundt dette, lage webinar, at det må gå ut invitasjoner også videre. Viktige 
her er å holde et stramt regime, men tillate deltagelse fra publikum til en viss 
grad.  

- Punktet skal være gult og ikke grønt. 
5. Forbedre NSG/gjeterhund slik at det blir bedre verktøy til arrangør, dommere, 

instruktører og førere. 
6. Antall gjeterhundkurs bør absolutt være med –  

- Men spørsmålet er hvordan man skal få til registreringen av de i praksis. Det 
er mange «mørke» tall der ut, da ikke alt blir arrangert i regi av et lokallag. 
Det er tatt en vurdering tidligere at det er for mye jobb å hente inn 
informasjon på dette, bør sees på og ta en vurdering.                          

 
79/2020 Bestemme nivå på råd og utvalg. Lage rutine for nivå og valg av disse.   

 Dokumenter til saken: Gjeldende instruks for underutvalg, samt brev fra Sør-
Trøndelag gjeterhundlag. 

 
 Gjeterhundrådet er underlagt og valgt av styret NSG, etter vedtatt instruks for råd og 
utvalg:  
Rådet er opptatt av at det legges til rette for kontinuitet i gjeterhundarbeidet. Det var 
stor enighet om at gjenvalg hvert år i gjeterhundrådet burde endres, kan være 
uheldig hvis hele rådet blir byttet ut. Det burde heller være en form for rullering. 
Dette er viktig for det videre arbeidet til gjeterhundrådet. 
 
Vedtak: Kopi av sak og vedtak sendes som innspill til generalsekretær og styreleder 
NSG. 

 
Gjeterhundrådet har pr i dag ansvar for fire råd/utvalg.  
Avlsrådet Border Collie (BC) 
Avlsrådet Woring Kelpie (WK) 
Prøvenemd 
Dommerutvalg  
 
Alle i regionene hadde god diskusjon rundt alle råd og utvalg. Oppgaver og behov ble 
grundig diskutert. Enighet om at vi må prøve finne en felles mal.  
Er mange verv som skal fylles, så kan bli situasjoner der samme person foreslås til 
flere verv. I slike tilfeller, må det vektlegges hvem en mener kan gjøre den beste 
jobben. Gjenvalg er klart lov her og. Instruks skal òg ha retningslinjer på forslag på 
kandidater fra fylka etc. Er rådet som til slutt tar det endelige valget.   

 
 

 Avlsrådet BC: Består i dag av 2 veterinærer, 2 medlemmer og leder fra 
gjeterhundrådet. Forslag om å beholde sammensetningen slik det er i dag. Hver 
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person velges for 3 år, og for å sikre kontinuitet, settes opp i instruks hvem som er på 
valg og når.  
Avlsrådet WK: Settes lik avlsråd BC  
Prøvenemda: Forslag at det fortsatt sitter 3 personer, at de sitter 3 år og en på valg 
hvert år.   
Dommerutvalget: Her må det omstruktureres eller legges ned. Pr i dag brukes 
dommerutvalget for lite til at det er rett å beholde i dagens form. Forslag at 
dommerutvalg legges ned og rådet handterer oppgavene. 

 
 Vedtak:  
Avlråd BC beholdes i dagens form. Hver person velges for 3 år. Settes opp instruks 
som gjennomgås, evt. justeres og vedtas neste møte. 
Avlråd WK justeres til lik Ras BC. Hver person velges for 3 år. Settes opp instruks som 
gjennomgås evt. justeres og vedtas neste møte. 
Prøvenemd beholdes i dagens form. Hver person velges for 3 år. Settes opp instruks 
som gjennomgås, evt. justeres og vedtas neste møte. 
Dommerutvalget legges ned, rådet tar ansvar for oppgavene som skulle vært utført 
av utvalget. At alle fylkene har en egen dommeransvarlig, en aktiv dommer? Må 
vurderes. Alternativt at dette er opp til det enkelte fylke å bestemme, og at rådet 
dermed har ett og samme kontaktpunkt (Styret gjeterhundlag / nemd) i alle saker. 
 
Audun og Karianne setter opp en mal/forslag til neste møte. 

 
80/2020 Forberede presentasjon representantskaps møte NSG 21/10 

Saksutredning: Audun skal snakke litt om hvordan de har jobbet i gjeterhundrådet, 
hva som er tatt opp, viktige saker. Litt om hvordan sesongen har vært, alle er enige 
om at dette skal tas opp på representantskaps møte.  
 

81/2020 Innkomne saker  
 81/1 Sør-Trøndelag Fylkeskvote, øke grunnkvoten til 2 
  Dokument til sak: Brev fra Sør-Trøndelag gjeterhundlag. 
  Tar den på neste møte. 
  
82/2020 Eventuelt 
 
Neste møte: 27.10.2020 


