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1. Styret og medlemmer 2020 
Styret i Rogaland gjeterhundlag har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

Leder:               Jacob Vetrhus 

Nestleder:        Sven Kverneland 

Kasserer:          Ingar Ivesdal 

Styremedlem:  Erlend Kvinnesland 

Styremedlem:   Ola P. Hetland  

1. varamedlem:    Anita Vikingstad (sekretær) 

2. varamedlem:     Arnt Erik Eide Andersen 

3. varamedlem:     Kurt Kristensen 

Revisorer:  Jarl Nord-Varhaug og Torill Undheim 

Styret har hatt fem styremøter, hvorav et har vært fysisk møte, resten har vært via tlf/video. I tillegg 

har det vært møter i tilknytning til NM-arrangementet.  Ellers benytter styret Messenger, mail og 

telefon som kontaktmiddel.  

Per 01.01.20 har Rogaland gjeterhundlag 120 medlemmer, en økning på 15 medlemmer fra året før, 

og en økning på 24 sammenlignet med 2018.  

2. Arrangerte prøver i fylket 
Årstall  Kl. I Antall st. Kl. II Antall st. Kl. III  Antall st. 

2017 7  5  11*  

2018 10  5  13*  

2019 13 169 10 89 18* 492 

2020 10 154 7 106 14* 342 

* hvorav to var prøver med dobbelhent (FC- og NM-finalen).  

Totalt antall startende er 602 fordelt på kl. I-III (inkludert NM-prøvene).  

Til tross for Covid-19-pandemien ser vi ikke et vesentlig fall i prøveaktiviteten i Rogaland.   

På generelt grunnlag er det er verdt å merke seg at Haugaland gjeterhundlag strekker seg over 

fylkesgrensen inn i Hordaland.  Det vil si at prøver som arrangeres i Haugaland gjeterhundlags område 

i Hordaland ikke nødvendigvis telles med. 

3. Nye gjeterhundførere og godkjente bruksprøver 
I 2020 har 12 nye førere oppnådd gjeterhundprøven (15 i 2019). Så langt det er mulig å finne med 

dagens registreringssystem har 55 hunder har oppnådd godkjent gjeterhundprøve (min. 60p i kl. I).  

 

   



 

Årstall Nye førere Nye godkjente 
bruksprøver 

2017 12 37 

2018 8 41 

2019 15 67 

2020 12 55 

 

Dette viser at det er god aktivitet til tross for pandemien.  Det er naturlig å finne en nedgang i tallene, 

i og med at det også har vært arrangert færre kurs og prøver pga. smittevernsrestriksjoner.  

3.1 Fatlandcup 
Fatlandcupen hadde sine innledende runder på lørdag og søndag, 10. og 11. oktober (26 og 29 

startende). Disse ble arrangert på Tengesdal, med det nye gjeterhundlaget i Dalane som medarrangør. 

De åtte beste ekvipasjene fra første innledende runde og de åtte beste fra andre innledende runde, 

som ikke allerede har kvalifisert seg i første runde, gikk videre til finalen i cupen. Finalen ble 

gjennomført 5. desember, på Kverneland. Fatlandcup er en regional konkurranse i bruk av gjeterhund, 

og Fatland AS er sponsor for cupen. Vinner av Fatlandcupen 2020 var Glenn Nodland med Mac, han 

tok også 2. plassen med Nemi.  På 3. plass kom Arvid Årdal og Lyda.  

Takk til Fatland for flott sponsing av cupen, til Dalane gjeterhundlag som tok på seg å arrangere de 

innledende rundene, og til Sven Kverneland som stilte med sau og arena til finalen.    

3.2 Fylkesmesterskap 
Fylkesmesterskapet 2020 ble arrangert i samarbeid med Haugaland gjeterhundnemnd, og foregikk hos 

Hanne og Johannes Lundal i Skjold, lørdag 3. oktober. Erlend Kvinnesland med Zac ble årets 

fylkesmester, tett etterfulgt av Arvid Årdal og Mac og Svanhild Markhus med Chira på 3. plass med 

98p. Pokalen for Årets unghund går til Arvid Årdal og Dexter. Pokaler og premier deles ut på årsmøtet. 

3.3 Landsprøver 
I 2019 ble det arrangert to Norgesserieprøver i Rogaland.  29. og 30. august arrangertes prøvehelg på 

Kverneland.  

3.4 Internasjonale prøver 
På grunn av Covid-19-pandemien ble alle internasjonale prøver avlyst eller utsatt.  

3. Norgesmesterskapet i Rogaland 
Rogaland var vertskap for NM i bruk av gjeterhund, og dette ble arrangert 16.-18. oktober på 

Horpestad, Bryne.  Bjørn Østebrød og Jarle Horpestad er grunneierne som stilte eiendommen til 

disposisjon. NM-komiteen inngikk et samarbeid med Bryne kro og hotell som lå kun 9 min kjøretur fra 

arenaen. Arrangementet ble noe redusert i omfang når det gjelder festmiddag o.a. på grunn av 

pandemien, men selve prøvene gikk stort sett som planlagt. NM-komiteen bestod av Jacob Vetrhus 

(leder), Sven Kverneland (Bane og sau), Hanne Lundal (mat og frivillige), Stian Espedal (sponsorer og 

matservering) og Anita Vikingstad (informasjon og kommunikasjon).  

Rogaland stilte med maks mulige deltakere, 13 ekvipasjer. Rogalands-ekvipasjene oppnådde flotte 

resultater, om vi ikke denne gang nådde helt til topps. Tre ekvipasjer kom videre til finalen; Jane 

Espevoll med Saga (9. plass) og Iris (10. plass), samt Camilla Espevoll med Isa (16. plass).  

RGL ønsker å takke absolutt alle som stod på for å sikre at alt fra prøver, matservering, 

coronaregistrering til toalettfasiliteter fungerte.  Mange stod på dag og natt både før, under og etter  



 

 

arrangementet. Ikke minst må vi rette en stor takk til NSG Gjeterhund sitt crew for sin profesjonelle 

arrangementsstøtte, resultat- og streamingservice. Vi vil også takke Rogaland fylkeskommune for at 

de innvilget 50 000 kr til å avvikle NM i Rogaland. Rogaland Sau og Geit har også støttet arrangementet, 

og i tillegg stilt med både folk og utstyr. Veldig flott! Vi har også hatt mange sponsorer med på laget, 

som har gjort det mulig med det økonomiske løftet som dette har vært. Økonomisk ser det per dags 

dato ut for at går med et lite overskudd. Det vil utarbeides en utførlig sluttrapport som sendes inn til 

Rogaland Fylkeskommune, som grunnlag for utbetaling av støtten de har innvilget.  

4. Kursvirksomhet i fylket 
I 2020 har det vært noe færre kurs enn året før.  Dette kan nok i stor grad forklares med nedstenging 

av Norge i flere omganger pga pandemien.  I 2020 ble det arrangert 6 kurs, mot 11 i 2019. Vær obs på 

at oversikten er basert på innmeldt kursvirksomhet fra den enkelte instruktør.  

Type kurs Antall 
deltakere 

Instruktør 

Instruktørkurs RGL (Helg) 18 Jo Agnar Hansen 

Vinterkurs Vikedal  
(3 helger)  

8 
 

Jane Espevoll 

Helgekurs Hjelmeland 
 

8 Jane Espevoll 

Helgekurs Hå 
(2 helger) 

8 Arvid Årdal 

Helgekurs Hå 
(2 helger)  

12 Arvid Årdal og Jarl Nord-
Varhaug 

Teorikurs Hå 
(6 dager) 

8 Arvid Årdal  

Vinterkurs Tysvær  
(10 samlinger) 

6 Jonathan Gerhard Haakull 
 

Høst ’20 /vinter ’21 Tysvær 
(10 samlinger) 

7 Jonathan Gerhard Haakull 
 

Høst ’20 /vinter ’21 Bømlo 
(10 samlinger) 

7 Jonathan Gerhard Haakull 
 

 

Haugaland gjeterhundlag strekker seg som nevnt over fylkesgrensen inn i Hordaland.  Det vil si at flere 

kurs som arrangeres i Hordaland ikke vil telle med i den nasjonale statistikken, men tas med her for å 

synliggjøre den aktiviteten som faktisk foregår i Haugaland gjeterhundlags område. Flere instruktører 

gir tilbud om 1-til-1-undervisning, og ikke minst bidrar mange aktivt på fellestreninger i sitt 

nærområde.  

5. Samarbeid 
På årsmøtet 2020 i RSG ble det klart at RGL skal fortsette som lag, og at arbeidsgruppa som ble nedsatt 

i 2019 for å se på organiseringen av gjeterhundarbeidet i fylket, skulle fortsette arbeidet med å lage 

en arbeidsinstruks for hvordan det videre samarbeidet skulle konkretiseres. Arbeidsgruppa bestod som 

tidligere av Håvard Helgeland, Tor Gaute Eikeland fra RSG, og Jacob Vetrhus og Erlend Kvinnesland fra 

RGL.  Resultatet fra arbeidet i gruppa ble framlagt og vedtatt i RSG høsten 2020. I tillegg har Hanne 

Lundal fra styret i RSG inngått som observatør i RGLs styre.  Rogaland gjeterhundlag opplever et godt 



 

og konstruktivt samarbeid med RSG, og det har vært svært positivt å ha Hanne 

Lundal som kontaktpunkt mellom de to styrene.     

Vi har ellers etablert kontakt og har et godt samarbeid med vikarierende gjeterhundrådgiver i NSG, 

Karianne Kjelstrup. 

6. Takk for innsatsen! 
Mange personer i gjeterhundmiljøet gjør en stor innsats i løpet av året.  Vi vil takke så mye for at så 

mange stiller trofast opp og trør til når det trengs!  


