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11.05.2021 

 

Referat møte i Gjeterhundrådet 

TID: 11. Mai 2021 kl. 19.00-21:20 

 
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland, Trude Hvalryg, 
Torill Undheim, Ronald Slemmen og Karianne Kjelstrup. 
 
Møtested: Teams 
 

Saksliste: 
52/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning,  
Følgende saker er blitt tilført sakslista under 60/2021Eventuelt, 1/60 Nordisk Nursery. 
 

53/2021 Dommer og aspirantsamling 
Dokumenter: Referat fra møtet til Audun, Arvid og Torkjel 
Saksutredning: Arvid går gjennom referatet til møte de har hatt. Det var bra diskusjon blant 
alle i rådet om hvordan vi skal løse dette på best mulig måte. Alle er enige om at dette er en 
fullverdig dommersamling for dommere. Men ønskelig at vi setter opp en tilleggssamling for 
aspirantene. det kom frem under spørreundersøkelsen i fjor, som var sendt ut til alle 
dommere og aspiranter. At det var det gitt uttrykt for at aspirantene burde få en 
tilleggssamling, hvor de kan fordype seg litt ekstra. 
 
Vedtak:  
Gjeterhundrådet godkjenner følgende forslag: 
 
Dommersamling 
Møte tid: 16 juni kl 18-22  
Forslag til agenda/saksliste: 

Agenda 

1. Opprop av deltagere.  

2. Innledningen: viktig at den er forklarende  

3. Gjennomgang av endringen i reglene  

4. Gjennomgang av endringen av dreieboka  

5. Dømming av gjeterhundprøver  
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- Helhetlig dømming 

- Dømme klasse 1 og 2 

- Video dømming 

6. Åpner for et par diskusjonstema:  

- Dyrevelferd, hvordan sikre god dyrevelferd  

- Objektiv dømming/dobbelmoral/kompisdømming  

- Retter og plikter for utøver  

Setter opp en egen kveld for aspirantene som ønsker å godkjennes i 2021, på 3-4 timer. En 

kveldstund med videodømming med instruktør og diskusjon om dømming av alle tre 

klassene. 

 
54/2021 Norgesserien påmelding 2021 og premiering for NS/NM. 

Dokumenter: Informasjon om påmelding 
Saksutredning: Påmelding Norgesserien: Legge til punkt om at dommere tar kontakt med 
gjeterhundrådgiver via e-post for påmelding. Det ble diskutert om vi skulle gjøre noe med 
påmeldingstidspunktet, dette var ikke ønskelig, da det er greit å ha gjeterhundrådgiver er på 
jobb hvis noe skjer. 

 
Påmelding til Nord-Norgesserien, ønskelig at denne settes opp i august. 
 
Påmelding til Norsk Nursery Sette opp påmelding for dette i midten av august. 
 
Premier: Det er slutt på utskårete hunder, hva skal vi bruke som premier nå? 
Gi Prøvenemda i oppgave å finne ut hvilke premier vi skal ha til de ti beste i Norgesserien. 
 
Vedtak: Gjeterhundrådet godkjenner påmeldingen - Legge til et punkt der dommere tar 
kontakt med gjeterhundrådgiver på e-post for påmelding til norgesserien. 
 
Jørgen Bjørkli kontakter Garlid, som maler tallerkener og, sjekker ut hva det koster å lage 
tallerkener. 
 
Premiering av de ti beste i Norgesserien, sender de til prøvenemda, så de kan komme med 
forslag til rådet. 
 

55/2021 Søknadsbrev om Norgesseriefinalen  
Dokumenter: Brev om Norgesseriefinalen 
Saksutredning: Noen skjønnhetsfeil i brevet, som blir korrigert. legge til at premiering av top 
10 av norgesserien står NSG sentralt for i brevet. 
 
Vedtak: Godkjennes med korrigeringer fra møtet. 
 

56/2021 Korrigering av regler for gjeterhundprøver  
Saksutredning: Det var meldt inn til Jørgen Bjørkli at det er et punkter i regelverket som ikke 
stemmer under Nord-Norgesserien. Punkt 10.2 g) må fjernes. 



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 

 

 
Vedtak: Godkjenner at regelverket står som det er nå, at vi korrigerer de punktene under 
revidering 2022. 
 

57/2021 Young Handler  
Saksutredning: Vi har ingen Young Handler til å stille på EM i 2021. 
 
Forslag om at vi lager en sak/artikkel på NSG/bladet. Om hvilke muligheter det er for unge 
handlere, hvem som har vært det tidligere 
 
Viktig at vi har fokus på kursing/opplæring, kanskje det Gjeterhundrådet må ta tak i? Legge 
opp for mentor ordning? 
 
Vedtak: Ønsker at vi sette opp Young Handler på neste møtet, hva skal rådet gjøre for at 
ungdommen skal være med? Hva kan vi oppfordre til og hvordan kan vi finne de. Sette det 
opp i lyset for fylkene/region/landsdeler.  
 

58/2021 RAS Working Kelpie  
Saksutredning: Arvid har snakket med lederen i working kelpie, de skal komme med 
oppdatering til møtet rådet skal ha i starten av juni. 
 

59/2021 Midler til Norsk Nursery  
Saksutredning: Venter på godkjenning fra styret på søknaden om midler.  
 

60/2021 Eventuelt 
60/1 Nordisk Nursery – Danmark 
Saksutredning: Nordisk nursery skal arrangeres 6-7 november, danmark ønsker aksept 
 
Vedtak: Godkjenner datoene Danmark ønsker å arrangere Nordisk Nursey. Karianne sender 
svar til Danmark. 
  

Neste møte: Arbeidsmøte 08 juni. 2021 
 


