Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag
Tid: Mandag, 25. jan. 21
Sted: Tlf
Møtte: Sven Kverneland, Erlend Kvinnesland, Ola P. Hetland, Ingar Ivesdal, Jacob Vetrhus,
Anita Vikingstad.
Referat:
1. Instruktørutdanning – innspill til krav og evt. nye hovedinstruktør(er)
Foreslåtte vilkår/krav for hovedinstruktør:
1.
2.
3.
4.

NSG medlem
Konkurrerer på høyt nivå i Nord-Norge/Norgesserien/NM etc.
Aktive med gjeterhund i gjeterhundmiljøet.
Trent x antall hunder til klasse 3 nivå. (god bredde/erfaring på å trene hunder opp til klasse
3-nivå)
5. Godkjent/aktiv instruktør

Innspill fra RGL:
Punkt 1 – ok
Punkt 2 – ok
Punkt 3 - dekkes av punkt fire og fem, og kan fjernes. Poenget er viktig, men dekkes av andre
punkter, og dermed blir dette unødvendig «fyll».
Punkt 4 – bør være «Må ha trent opp flere hunder fra valp til kl. III-nivå». Vanskelig å definere et
eksakt antall hunder, men mer enn en og jo flere jo bedre.
Punkt 5 – ok, men bør stå at man skal være godkjent og aktiv som instruktør. Må ha en tanke om hva
vil det si å være aktiv instruktør. Er et kurs i året nok?
Tilleggspunkter som må inn:
-

-

-

Det er svært viktig at man kan vise til pedagogisk kompetanse, og at dette viser igjen i
kravene som NSG stiller. Det bør derfor være et punkt der det kreves at man kan vise til
dette. Dersom man ikke kan vise til pedagogisk kompetanse, må kandidaten forplikte seg til
å gjennomføre slik kursing gjennom NSG.
Det bør presiseres at man forplikter seg til å stille som hovedinstruktør ved forespørsel min.
1 gang i året.
Hva skal til for å miste plassen som hovedinstruktør?
Innspill: Utilbørlig oppførsel mot folk og/eller dyr fører til at man mister plassen som
hovedinstruktør.
NSG må ta hensyn til geografisk spredning i valget av hovedinstruktører.

2. Utnevnelser til utvalg og nemnder
Det bes om innspill til én repr til avlsutvalget BC og to repr til prøvenemnda. Det er kommet ett
høringsinnspill, fra Hå gjeterhundnemnd. De spilte inn Jarl Nord-Varhaug som kandidat til
avlsutvalget BC, og ingen til prøvenemnda ettersom Rogaland har nok representanter i sentrale råd
og funksjoner.
Rogaland gjeterhundlags innspill:
Både Rogaland, og Hå, har nok representanter inn i sentrale styrer, nemnder og råd. Leder i
Gjeterhundrådet, fra Rogaland og Hå, er også leder for Avlsutvalget. Rogaland forhører seg derfor
med andre fylker om aktuelle kandidater som kan støttes.
Styret tar et nytt, kort møte om aktuelle kandidater onsdag, 27. januar kl 20.
RGL stiller også spørsmål til forankring i grasrota når det bes om innspill fra hvert enkelt fylke, som
deretter Gjeterhundrådet skal utnevne ut fra. Rådet sitter dermed potensielt med 19 ulike innspill,
uten at det er klart definerte kriterier for utvelgelse. Man sikrer heller ikke en solid forankring i
gjeterhund-Norge med en håndplukking av kandidat. Her bør man få på plass en ordning der for
eksempel regionene spille inn kandidater. Disse kandidatene spiller deretter ut igjen til regionene for
avstemning. Man kan da for eksempel ikke kunne stemme på sin egen kandidat, og de som da får
flest stemmer fra andre fylker enn sitt foreslåtte velges inn.
3. Spørreundersøkelse om Norgesserien fra NSG til fylkene
Et høringsinnspill – fra Hå gjeterhundnemnd.
Det er en forutsetning at det er et aktivt gjeterhundmiljø av en viss størrelse for at man kan søke om
å arrangere. Å tvinge fylker til å søke/arrangere, vil ikke være gunstig. Prøven, og herunder sauene,
må være kvalitetssikret. Vi tenker at en form for fadderordning, for eksempel mellom to fylker, der
fylker som ikke har arrangert/lenge siden har arrangert, er «lærling» hos en mer erfaren arrangør,
evt. NSG, kan gjøre det enklere å ta steget og arrangere.
Det kan også tenkes at det kan være en form for rullering mellom regionene (når det gjelder
Norgesserien). Det er fem regioner som er aktive i NS, og et fylke må da arrangere hvert år. Dette
kan da være basert på aktivitetsnivå, og Rogaland peker seg her ut. Med en slik rullering vil man ha et
visst spillerom innad i regionen, samtidig som at det er noe forutsigbarhet for hvor det skal
arrangeres prøver fra et år til et annet.

