
  

Referat styremøte i Rogaland Gjeterhundlag 

Tid: Mandag, 11. feb 21 

Sted: Messenger 

Møtte: Sven Kverneland, Ola P. Hetland, Ingar Ivesdal, Jacob Vetrhus, Anita Vikingstad, 

Hanne Lundal (RSG) 

Referat:  

Prøvekalender 2021  

NSG har sendt ut brev om NS-prøver.  Skal arrangeres to helger, mot tre helger tidligere år.  Frist for 

innmelding til NSG er 18. februar.   

RGL sender ut forespørsel til lokallagene om NS-prøver, og andre prøver i sesongen 2021.  Når 

innspillene er innhentet settes endelig utkast til prøvekalender opp.  Det er ikke gitt at vi får tildelt 

det vi ønsker, og det kan derfor bli endringer i prøvekalenderen etter dette.  

Fylkesmesterskap 

Fylkesmesterskapet går på rundgang mellom Sør-fylket, Ryfylke og Nord-fylket.  Siste års arrangører 

har vært: 

2018 – Dalane 

2019 – Strand 

2020 – Haugaland 

I 2021 står derfor Sør-fylket igjen for tur.  Forespørsel om å arrangere dette sendes sammen med 

forslag til prøvekalender 2021 til lokallagene.  

Uttaksregler  

Må se hvilke prøver vi får tildelt før uttaksreglene endelig kan bestemmes, men kan ligge an til at vi 

kan bruke samme uttaksregler som i fjor: Poengsystem som i NS. Fylkesmesterskapet i Rogaland, og 

valgfrie NS-prøver. Tre av fem prøver som tellende. Fylkesmesterskapet er ikke låst. 

Forslag til uttaksregler legges fram for årsmøtet.   

Søknad om å arrangere NM2022  

Hå gjeterhundnemnd ønsker å søke om å arrangere NM i 2022.  Det har vist seg vanskelig å få inn 

søknader til å arrangere NM. Selv om NM ble arrangert i Rogaland i 2020, ser vi positivt på at Hå 

gjeterhundnemnd ønsker å påta seg arrangøransvaret for NM allerede i 2022. Styret i RGL støtter 

derfor Hås søknad. Styret/NM-komiteen for 2020 stiller seg også til disposisjon for 

erfaringsoverføring og annen bistand som kan være aktuelt. Søknaden sendes videre til behandling i 

RSG i enstemmighet.  

Årsmøte 2021 

Nytt styremøte fredag, 19. februar kl 20. Da tas endelig beslutning om årsmøtet skal være digitalt 

eller ved fysisk oppmøte.  Dersom møtet blir digitalt vil Questback bli benyttet til å gjennomføre 

http://www.nsg.no/


  
valget, som et av flere program anbefalt fra NSG. Questback-valget må settes opp i forkant. Derfor 

må innspill til saker og evt benkeforslag være inne senest 1 uke før årsmøtet, dersom møtet blir 

digitalt.  Det vil også bli påmelding til årsmøtet, uavhengig av om det blir fysisk eller digitalt. 

 

Neste møte fredag, 19. februar kl 20 - Messenger 

http://www.nsg.no/

