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22/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning. 
 

23/2021 Prøveprogram 
Dokumenter: Prøveplan Norgesserien 2021, Prøveplan Norsk Nursery 2021 
 
Saksutredning: Rune Landås går gjennom tildelingen til Norgesserie helgene for 2021.  
 
Siden vi får en mindre Norgesserie helg i 2021, ønsker prøvenemda at vi setter opp 
kvalifiseringsprøver etter NM for Norsk Nursery «finale» i Oppland. Oppland har fått tildelt 
Norsk Nursery som skal arrangeres etter Norgesserie finalen 2021. Dette vil si at det blir 
arrangert fire prøver, med to forskjellige arrangører helgen etter NM i bruk av gjeterhund. 
Prøvenemda vil lage et eget informasjonsskriv om hvordan kvalifiseringen vil fungere. 
 
Kvalifiseringsprøvene vil arrangeres av Vest-Agder og Oppland fylke 16-17 oktober 2021, til 
sammen fire prøver. Finalen vil fortsatt gå i Oppland etter Norgesseriefinalen, da de har fått 
tildelt Norsk Nursery allerede. 
 
Vedtak:  
- Godkjenner plan for Norgesserien 2021. 
- Godkjenner at vi setter opp fire kvalifiseringsprøver til en Norsk Nursery Finale(Finalen 

går i Oppland fylke). 
o Prøvenemda får i oppgave å lage et informasjonsskriv og en artikkel om 

kvalifisering til en Norsk Nursery finale 2021. 
- Gjeterhundansvarlig sender ut tildelingsbrev/avslagsbrev til de som har søkt om å 

arrangere Norgesserieprøve 2021 etter referatet er godkjent. 
- Gjeterhundansvarlig sender ut tildelingsbrev til de som har fått tildelt Norsk Nursery 

kvalifiseringsprøver. 
 

24/2021 Gjennomgang av saker og godkjenning av referat fra møte prøvenemda 
 Dokumenter: Referat prøvenemda 11.02.2021, Referat prøvenemda 19.02.2021, Referat 

prøvenemda 23.02.2021. 
  
 Saksutredning: Rune Landås går gjennom referatene til prøvenemda. 
  
 Vedtak: Godkjenner referatene til prøvenemda 
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25/2021 Budsjett/premier 2021 Norgesserien 
Dokumenter: Budsjett for Norgesserien 2021 
 
Saksutredning: Prøvenemda går gjennom forslag til budsjett og forslag om fordelingen av 
kontingenten til Norgesserien. Når det kommer til budsjett og regnskapet for gjeterhund, er 
dette relativt nytt for både Karianne og Arvid, så ønskelig at de tar et møte med Lars Erik for 
å forstå hvordan alt er satt opp. 
 
Vedtak: Utsetter denne saken til 23.03.21, slik at Arvid og Karianne kan ha et møte med Lars 
Erik om budsjettet til gjeterhund. 
 

26/2021 Prøveregler – revideres 
Dokumenter: Prøvereglement for gjeterhundprøver revidert 2021 
 
Saksutredning: Rune Landås fra prøvenemda går gjennom prøvereglene og de endringene 
prøvenemda har sett på. Rådet ønsker et møte senere, slik at de kan gå grundig gjennom 
reglene. 
 
Vedtak: Setter opp et møte mandag 8 mars kl 18:00, hvor vi går gjennom prøvereglene og får 
de ferdig revidert. 
 

27/2021 Dreiebok – revideres 
Dokumenter: Dreiebok for Gjeterhundprøver 2021 
 
Saksutredning: Rune Landås fra prøvenemda går gjennom dreieboken og endringer 
prøvenemda foreslår. 
 
Vedtak: Setter opp et møte mandag 8 mars kl 18:00, hvor vi går gjennom prøvereglene og får 
de ferdig revidert. 
 

28/2021 Oppsummering fra møtet med fylkene 19.01.2021 
Dokumenter: Referat fra fylkesmøtet 
 
Saksutredning: Rådet har vært gjennom dette og godkjent referatet. 
 

29/2021 Arbeidsplan 2021 
Dokumenter: Revidert arbeidsplan 2020, Forslag til arbeidsplan for 2021 
 
Saksutredning: Arvid går gjennom revidert arbeidsplan for 2020 og forslag til arbeidsplan 
2021. I arbeidsplanen 2021 er nytt gjeterhundprogram på planen, det er derfor ønskelig at 
rådet setter opp en kravspekk med hva vi ønsker i nytt program. 
 
Vedtak:  
- Øystein, Odd Jarle og Karianne får i oppgave og, lager et utkast til kravspekk for nytt 

gjeterhundprogram til neste møte i rådet 23.03. 
- Godkjenner begge arbeidsplanene 
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30/2021 Årskalender gjeterhund 2021 

Dokumenter: Forslag til årskalender 2021 
 
Saksutredning: Arvid går gjennom oppsatt Årskalender for 2021. 
 
Vedtak: Rådet ønsker at siste oppdaterte årskalender legges ved hver innkalling til møtene til 
gjeterhundrådet. 
 

31/2021 Gjeterhund som satsingsområde NSG, status, temasamlinger etc. 

Dokument: NSG sine satsningsområder 
 
Saksutredning: Toril går gjennom gjeterhund-delen, Toril korrigerer punktene rådet blir enige 
om. Dette er et levende dokument som hele tiden er under utvikling. 
 
Vedtak: Toril oppdaterer dokumentet  

 
32/2021 Avlsutvalget BC, Ras – status/info  

Dokumenter: Saksutredning til landsmøtet 2021 
 
Saksutredning: Arvid går gjennom dokumentet som er sendt til NSG, dette vil bli tatt opp på 
årsmøtet til NSG i mars.  
 
Det ble tatt opp at det ikke er så lette å finne ut hvordan man øyelyser/DNA tester hunden 
sin. Ønskelig at vi lager en guide/artikkel under avl/RAS på hjemmesiden, sånn at det er lett å 
finne ut hvordan man går frem for å øyelyse/DNA teste hundene sine.  
 
Forslag om at man kan leie inn en veterinær som kan øyelyse og DNA-teste på for eksempel 
NM i bruk av gjeterhund, sånn at mange vil få muligheten til å gjøre dette. Tilbud til ikke bare 
deltagere, men alle som er på arrangementet.  
 
Fylkene kan kanskje arrangere øyelysing rundt i sitt fylke? At fylket leier inn en veterinær som 
kan øyelyse/DNA-teste, hvor man kan samle flere hunder og få øyelyst/DNA-testet. 
 
Vedtak: Godkjenner saksutredning til landsmøtet 
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33/2021 Avlsutvalget WK, Ras - status revidering 
 Saksutredning: Det er ingen ny status her. 
 
 Vedtak: Ny leder i Avlsutvalget til WK, Arvid Årdal får i oppgave om å få en oppklaring og en 

konkret handlingsplan for hvordan vi går fremover for å få en RAS til working kelpie. 
 
34/2021 Dommeropplæring 

Saksutredning: Det er allerede satt ned en komite i fjor med Audun Seilen, Torkjel Solbakken 
og Arvid Årdal. 
 
Vedtak: Komiteen må legge en plan, vi vil ha en redegjørelse til neste møte i rådet 23.03 om 
hvordan dommersamling skal foregå. Må besluttes hva som skal gjøres, hvordan det skal 
foregå og hvilke punkter som skal opp. 
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Referat fra arbeidsmøte  

24. Februar 2021 kl. 17:00-19:00. 

 
Deltagere fra rådet: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Erlend 
Kvinnesland, Knut-Jørgen Oseberg, Torill Undheim og Karianne Kjelstrup 
 
Møtested: Teams 

 
Saker:  
36/2021 Instruktøropplæring 
37/2021 Status NM 2021 
38/2021 Innkomne saker 

 
35/2021 Instruktøropplæring 

Dokumenter: Forslag om krav for hovedinstruktør 
 
Saksutredning: Arvid presenterer forslaget til krav for hovedinstruktører som han og Erlend 
har satt opp ut ifra tilbakemeldingene fra fylkene.  
 
Det var god diskusjon rundt forslaget, ble gjort noen endringer. 
 
Ble diskusjon rundt hvordan vi skal finne hovedinstruktører. Sender ut til fylkene på høring, 
her må fylket sende en begrunne/CV/kravene forslaget deres fyller. Det skal også publiseres 
en artikkel på NSG sine nettsider/sendes ut til instruktører om at instruktører kan søke om å 
bli hovedinstruktør. 
 
Når de fire hovedinstruktørene er valg, skal de være med i prosessen med å utvikle den nye 
instruktørutdannelsen.  
 
Vedtak:  
- Godkjenner dokumentet etter korrigeringer under møtet.  
- Karianne lager forslag til skriv som skal sendes ut til fylkene og artikkel som skal 

publiseres på NSG sine nettsider. 
 

36/2021 Status NM 2021 
Dokumenter: Brev fra NM komite 2021, Kontrakt med NM arrangør 2021 
 
Saksutredning: NM-komiteen er kommet i gang, og Gjeterhundrådet skal ha tett dialog med 
komiteen fremover. Komiteen har hatt vinterferie og vil starte opp igjen uken etter 
vinterferien er over. 
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37/2021 Innkomne saker 
1/37 Instruks lagkaptein 
 Dokument: Instruks for lagkaptein 
 

 Saksutredning: Arvid presenterer forslag. Rådet ønsker at Arvid og Karianne ser på 
hvilke oppgaver som kan utføres av gjeterhundansvarlig. 
 
Vedtak: Karianne og Arvid komme med et oppdatert forslag til neste møte 23.03.21. 
 

2/37 Nord-Norgeserien:  
 Saksutredning: Nord-Norgesserien vil bli arrangert som før, to helger med to prøver 
pr helger. Ønsker at Nord-Norgesserien kan i fremtiden være en kvalifisering til  
Norgesseriefinalen på lik linje som Norgesserien. 

 
 
Neste møte: Arbeidsmøte 8 mars. 2021 
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte. 


