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23.03.2021 

Referat Teams-møte 

23. Mars 2021 kl. 19.00-22:10 

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

Saksliste: 
43/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 
44/2021 NM 2022 
45/2021 Kvoter NM 
46/2021 RAS border collie og working kelpie 
47/2021 Norsk Nursery 
48/2021 Fortsettelse fra arbeidsmøtet 25/2021 Budsjett og premier 
49/2021 Nytt GP program - Kravspekk 
50/2021 Lagkaptein retningslinjer 
51/2021 Eventuelt 
 1/51 Young Handler 
 2/51 Dommer samling  
 3/51 Øyelysing/DNA artikkel 
 4/51 Rep møtet NKK 
 5/51 ISDS Stamtavle, NKK registrering 
 7/51 Nye retningslinjer kom tirsdag 23 mars, for COVID-19. 

 

 
43/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning,  
 
 Følgende saker er blitt tilført sakslista under 7/51, 51/2021Eventuelt. 
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44/2021 NM 2022 
Dokumenter: Søknad Nordland, Søknad Rogaland 
 
Saksutredning: Det er kommet inn to søknader for å arrangere NM 2022. Det var god 
diskusjon om hvem som skal få tildelt NM 2022. Leder i Gjeterhundrådet har hatt muntlig 
dialog med lederen i Hå gjeterhundlag, som informerte han at de forlenger søknaden sin til 
2023 hvis de ikke får tildelt NM 2022.  

 
Vedtak:  
- Tildeler Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2022 til Nordland, Karianne skrive et 

tildelingsbrev til Nordland.  
- Tildele Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2023 Hå/Rogaland. Karianne skriver et 

tildelingsbrev til Hå/Rogaland. 
 

45/2021 Kvoter NM 
Dokument: Brev fra Sør-Trøndelag 
 
Saksutredning: Sør-Trøndelag har sendt inn hvordan de ser for seg justeringen av kvotene 
skal skje om vi øker minstekvoten til to. Ønskelig at vi sender dette ut på høring til alle 
fylkene, med hvordan de stiller seg til dette, og selvsagt om de eventuelt har forslag til 
hvordan det skal justeres. 
 
Fire forslag til NM kvoter som vi sender ut på høring til fylkene. 
 
1. Ingen forandring, minstekvoten forblir 1. 
2. Øke minstekvote til 2 og beholde makskvote på 12. 

a. Justert på neste NM, der de fire fylkene (inkluderer Finnmark) som i dag har 
minste kvote, de får tildelt en plass øking uansett hvordan de har prestert på 
NM. Resten vil følge reglene for kvote beregning, som vil si at ett til fylke (beste 
fylke) få en plass, mens de fem dårligste fylkene som har mer enn to plasser, 
miste en plass. 

3. Øke minstekvoten til 2 og endre makskvoten til 10. 
a. Sett maksimum kvote pr. fylke fra 12 til 10, da frigjør vi pr. i dag 4 plasser – og 

det er pr. i dag fire fylker med minstekvote (en plass). 
4. Har dere en god løsning/forslag selv på hvordan dette kunne vært regulert. 
 
Vedtak: Karianne skriver et forslag til brev/høring som Gjeterhundrådet godkjenner før det 
sendes ut til alle fylkene på høring.  
 
 

46/2021 RAS border collie og working kelpie 
Saksutredning: RAS border collie er nå godkjent av Norsk Sau og Geit sitt årsmøte, og vi skal 
sende dette videre inn til NKK for behandling. RAS working kelpie, Arvid jobber fortsatt med å 
få opp dialogen med avlsutvalget for working kelpie. 
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47/2021 Norsk Nursery 
Dokumenter: Brev fra Nordland/Troms, Referat prøvenemda 
 
Saksutredning: Prøvenemda foreslår at Nord-Norge kan ha en egen kvalifiseringsprøve på 
like premisser som de i sør. Ser for oss at dette kan være en bra løsning for å inkludere den 
nordlige delen av Norge. 
 
Det er kommet mye positive tilbakemelding fra folk om det nye opplegget for Norsk Nursery.  
 
Vedtak:  
- Karianne svarer opp Nordland/Troms med forslaget til prøvenemda om at de kan få 

tildelt en kvalifiseringsprøve i Nord-Norge på lik linje som de i sør, like krav/regler. 
Ønsker tilbakemelding snarest fra Nord-Norge om når og hvor denne prøven skal 
avholdes. Må være en enkelt stående prøve, men kan arrangeres samme helg som Nord-
Norgesserien. Viktig å huske at dette er bare et prøveår, det vil bli gjort en vurdering når 
sesongen er over før det blir bestemt hva som skjer i 2022. 

- Gjeterhundrådet godkjenner referatet til Prøvenemda fra 18.03.2021 
 
 

48/2021 Fortsettelse fra arbeidsmøtet 25/2021 Budsjett og premier 
Saksutredning: Karianne og Arvid har ikke hatt møtet med Lars Erik enda, tiden har dessverre 
ikke strukket til. Ifølge regnskap som er satt opp for Norgesserien i fjor, gikk Norgesserien ca. 
25 000,- i pluss, det var tenkt at dette kunne bli brukt til utvikling av Norsk Nursery 2021. 
Men dette har gått til felles i driften av gjeterhund. Dette er årsaken til at Gjeterhundrådet 
ønsker å søke styret om midler til Norsk Nursery. 
 
Det ble stilt spørsmål om disse 50 000,- som er bevilget i 2020 til videokvelder. Vil de som 
hadde videokvelder i 2020 fortsatt kunne søke om støttet? Var det 2 000,- de skulle få i støtte 
om de søkte? Er det bevilget 50 000,- også i 2021? Vil da summen øke til 100 000,- hvis 
midlene ikke er brukt i 2020? Gjeterhundrådet ønsker at vi sende spørsmålet inn til styret i 
NSG.  
 
Vedtak:  
- Gjeterhundrådet ønsker å søke styret i NSG om 25 000,- i støttemidler til Norsk Nursery 

2021 innledende runder og finale. 
- Stiller spørsmål til styret i NSG om disse 50 000,- som var bevilget i 2020 til 

videokvelder/kurskvelder. Se saksutredning. 
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49/2021 Nytt GP program - Kravspekk 
 Dokument: Kravspekk GP program 
 

Saksutredning: Karianne går gjennom kravspekk som er satt opp av Karianne, Øystein og Odd 
Jarle.  
 
Vedtak: Godkjenner kravspekk som er fremlagt på møtet. Ta dette mot Andor Bjørke og se 
om vi kan få et pris estimat fra han. 

 
50/2021 Lagkaptein retningslinjer 

Dokument: Retningslinjer lagkaptein og gjeterhundrådgiver. 
 
Saksutredning: Arvid går gjennom dokumentet for lagkaptein/gjeterhundrådgiver sine 
oppgaver for landslaget. 
 
Vedtak: Godkjenner retningslinjene for lagkaptein/gjeterhundrådgiver. 
 
 

51/2021 Eventuelt 
1/51 Young Handler 

 Saksutredning: Vi må ha Young Handler til CSC. Vi bør høre med fylkene om de har 
noen i sine fylker som vi ikke har fått med oss.  

 
Vedtak: Karianne lager et skriv som hun sender ut til alle fylkene, om det er noen 
som har Young Handler ut ifra kravene/uttaket som står i reglene. 

 
 
2/51 Dommer samling  

 Saksutredning: De tre som har ansvaret for dommersamlingen har hatt et møte 
sammen. De ser at det kan være vanskelig å få satt opp en fullverdig dommersamling 
over teams. De foreslår at vi 16 juni 2021, setter opp en samling med dommerne og 
aspiranter for å gå gjennom revidert dreiebok, regler for gjeterhundprøver og det 
Gjeterhundrådet har satt opp at skal være tema på dommersamling. Usikkert på 
hvordan vi skal gjøre det med godkjenning av nye dommere, da dette ikke blir en 
fullverdig dommersamling. 

 
 Vedtak:  

o Setter opp redusert dommersamling 16 juni 2021 fra 18:00-21:00 over teams, for 
både dommere og aspiranter. Dette blir ikke en fullverdig dommersamling. 
Karianne lager et brev som skal ut til dommere om dette.  

o De tre som har hovedansvaret for dommersamlingen, Arvid Årdal, Audun Seilen 
og Torkjel Solbakken, setter seg ned og ser om vi finner en alternativ løsning for 
aspirantene som mangler en dommersamling for å bli godkjent dommer. Finne 
eventuelle tiltak som kan veie opp for dommersamlingen. Ønsker at de finner 
frem forslag på hvordan vi kan godkjenne eventuelle aspiranter til neste møtet i 
Gjeterhundrådet 11.05.2021. 



Gjeterhundrådet 

 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 
 

3/51 Øyelysing/DNA artikkel 
Saksutredning: Arvid har vært i kontakt med Are Krogh ang. å få lagd en artikkel til 
NSG sine nettsider om hvordan øyelyse og dna-teste din hund. Karianne har sendt 
over et forslag til Are. 

 
 Vedtak: Publiserer artikkelen på NSG sine nettsider når den er godkjent av 
veterinærene våre i avlsutvalget. 

 
4/51 Representantskapsmøtet Norsk Kennel Klubb (NKK) informasjons sak 
 Dokumenter: Referat fra rep møtet 

Saksutredning: Karianne gir kort referat om representantskapsmøtet med Norsk 
Kennel Klubb. 

 
5/51 ISDS Stamtavle, NKK registrering info 

 Saksutredning: På grunn av GDPR (personvernforordningen/ general data protection 
regulation) reguleringer ISDS må forholde seg til, må de foreløpig utsette utsendelse 
av stamtavler pr nå. De jobber med å få løst dette, men vet ikke helt når dette vil 
komme i orden. 

 
 Karianne har vært i dialog med NKK for å høre om man kan bruke Teun v/d Dool sine 
stamtavler, da disse er produsert under lisens fra ISDS. 

 
 Vedtak: Karianne fortsetter dialogen mot NKK. 

 
7/51 Nye retningslinjer kom i dag for COVID-19. 

Saksutredning: Det er kommet ut nye retningslinjer og tiltak både nasjonalt og lokalt 
rundt om i landet i dag. 

 
 Vedtak. Karianne lager en artikkel til NSG sine nettsider, at alle må forholder seg til 
de nye reglene og retningslinjene som er kommet ut, både de nasjonale og lokale. 

  
Neste møte: 11 mai. 2021 
 


