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NM i bruk av gjeterhund 2020     Ås, 27.10. 2020 
 

NM 2020 har ført til mange reaksjoner, og Gjeterhundrådet har fått klare tilbakemeldinger fra 

gjeterhundmiljøet. For at rådet skulle ha best mulig grunnlag til å ta de riktige beslutningene, 

ble det hentet inn skriftlig uttale fra hoveddommer, meddommer, ansvarlig for bane-sau og 

saueeier. Rådet hadde møte tirsdag 27.10.2020, der NM 2020 var hovedsak. Besluttet der at 

alle episoder skal gjennomgås, både innledende runder og finaledagen. Mer info vil bli hentet 

inn og saken behandles videre så fort det lar seg gjøre å samle rådet til nytt møte. 

 

Rådet har lovet å komme med informasjon. Under følger redegjøring av saken, så langt det er 

mulig per dags dato. 

 

Rogaland gjeterhundlag stod som arrangør for NM 2020. Var fokus på å få gjennomført 

mesterskapet på en god måte. Mange ekstra runder for å sikre at en fikk til et mesterskap uten 

smittespredning av Covid-19. Fokus var god gjeterhundprøve med gode smitteverntiltak. 

Innledende runde fredag hadde hent på ca. 320 m og foregikk i fint vær. Meget jevn og fin sau 

som var i god kondisjon, godt hundevandt og gikk godt for hundene. Krevde likevel riktig 

håndtering om toppresultat skulle oppnås.  

 

Lørdagens prøve gikk på samme bane, med samme avstand. Erfaringen fra fredag var at det 

på kryssdrivingen var svært vanskelig å vurdere om sauen var på linje eller ikke. Dette gjaldt 

både utøver og dommere. Lørdag ble det derfor satt opp en påle midt på krysset for å gi en 

pekepinn. Været skiftet en del lørdag, og regn og vekslende vind gjorde at forholda ble noe 

ujevne. Flere fikk nok dessverre løpa sine ødelagt av dette.  

 

Bana til finalen på søndag ble satt opp lørdag kveld. Første hent var til venstre i samme 

retning som innledende runder, men ble økt til ca. 360 m. Andre hentet ut mot høyre ca. 290 

m fra påle der hund forlater første flokk og starter utgang mot andre flokk. Vinkel mellom 

henta var ca. 90 grader. Driving til venstre samme port som innledende runder og videre mot 

høyre der linja var økt noe. Andrehentet gikk over stubbåker.  

 

Været på finaledagen var ca. som lørdag.  

 

Vind kombinert med stubbåker resulterte i dårlige lytteforhold. Mange førere hadde mer eller 

mindre problem med å kommunisere med hundene sine. Om dette kun skyldes lytteforholda 

eller ikke, kan diskuteres, men uansett så var det òg førere som klarte å ha god kontroll på 

hundene sine. Dyrevelferden på løp som til tider var ute av kontroll, var klart utenfor det vi 

ønsker, og burde vært brutt.  

 

Ett av løpa der hunden var helt ute av kontroll, ble helt riktig disket. Så gikk det løp som bar 

preg av lite kontroll, men som slapp gjennom. Så ble det mye omtalte løpet stoppet på andre 

inndriving. Etter det kom et nytt løp med lite kontroll på inndriving, men som fikk fullføre. 
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Det kom da inn klage fra fører som var blitt disket, der det ble klaget på at det må være likhet 

for alle for hva som slippes gjennom. Med bakgrunn i dette krevde føreren omløp.  

 

Vi har en god tidslinje på hva som foregikk rundt selve saksbehandlingen. Kun komité og 

sekretær var til stede da saken ble behandlet. Fører ble kalt inn for å få melding om at han fikk 

omløp, informasjon om når han skulle starte og at poengsetting startet andre inndriving.  

 

Gjeterhundrådet ønsker som sagt gå skikkelig gjennom problemstillinger som er kommet fra 

gjeterhundmiljøet etter NM 2020.  

 

Vi vil se på følgende punkt: 

• Dyrevelferd, hvordan sikre god dyrevelferd  

• Instruks for dommere (Hoveddommer / meddommer) 

• Prøvekomité, (brukes den riktig) 

• Regler for gjeterhundprøver, herunder også regler for klagerett (Følges de / forbedres / 

gjøres klarere) 

• Objektiv dømming   

• Retter og plikter for utøver 

• Dobbeltmoral utøvere 
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