Referat fra møte i Gjeterhundrådet
Tid: Onsdag 6. april, kl. 2000
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og
Stig-Runar Størdal
Saksliste:
Sak 13/11
Sak 14/11
Sak 15/11
Sak 16/11
Sak 16/11
Sak 17/11
Sak 18/11
Sak 19/11
Sak 20/11
Sak 21/11
Sak 22/11
Sak 23/11
Sak 24/11

Godkjenne innkalling og saksliste
Godkjenne referat fra forrige møte
Orienteringssaker
Dommer(e) på NM 2011
NM-arrangør 2012
Samling for Seniordommere.
Dataløsning
Instruktørutdanning
Dommerlista
NM-kvoter
Innspill angående vanskelige hunder på kurs
HD-saken. Innspill fra avlsutvalget
Eventuelt

Sak 13/11

Godkjenne innkalling og saksliste

vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 14/11

Godkjenne referat fra forrige møte

vedtak:
Referatet fra forrige møte godkjennes

Sak 15/11
Orienteringssaker
- Andreas Groseth orienterte om arbeidet med gjeterhundbevis
- Møte med kennelklubben 24. mai.
vedtak:
Sakene ble tatt til orientering
Sak 16/11
NM-arrangør 2012
Det har ikke kommet noen ønsker om å arrangere NM 2012. Det begynner å haste
med å ha en arrangør på plass. Hva gjør vi med dette?

Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo

Telefon: 23 08 47 70
Telefax: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA
Bankgiro: 9365.05.49420
www.nsg.no

vedtak:
Sekretæren sender ei henstilling til fylkene.

Sak 17/11
Samling for Seniordommere.
Skal seniordommerne ha samling i år, eller skal vi alternativt støtte en studietur for
seniordommerne til CSC i Sverige?
vedtak:
Seniordommerne støttes med inntil kr. 5.000,- pr. person for dekning av reiseutgifter for å
følge CSC i Sverige. Ole Martin Nymoen og Trygve Høines bes om ta ansvaret for det faglige
opplegget.

Sak 16/11
Dommere til NM 2011
Prøvenemnda har kommet med forslag om at NM-dommerne alternerer. Slik at den ene av
årets dommere, dømmer også neste års NM, slik at en dommer dømmer to år på rad.
vedtak
Gjeterhundrådet synes forslaget til prøvenemnda er interessant, men ønsker inntil videre å
velge dommere til NM fritt. Dommere til årets NM blir Olav Tiller og Jon R. Aas. Olav Tiller
blir hoveddommer alle dager.

Sak 18/11
Dataløsning
Dette har nå stått på sakslista på hvert møte i flere år. Her må det skje noe i løpet av året.
vedtak:
Sekretæren undersøker aktuelle løsninger og legger fram et forslag med kostnader for
gjeterhundrådet innen 1. september. Hvis ønskelig trekkes personer med særlig
datakompetanse inn i arbeidet

Sak 19/11
Instruktørutdanning
Det som det nå er spørsmål om, er hvilke instruktører som er godkjente til å holde
instruktørkurs. Det er flere ting som trenger avklaring på dette temaet, men det virker som det
haster mest å utpeke ”instruktør-instruktører”.
vedtak:
Rådet kommer med forlag på personer som skal være instruktører for
instruktørene. Disse offentliggjøres når det er formelt og praktisk på plass.

Sak 20/11
Dommerlista
Dommerlista bør oppdateres. Både på Nsg-weben og i Bikjeprogrammet.
vedtak:
Sekretæren går gjennom listene fra fjorårets dommerkurs og oppdaterer der det trengs.

Sak 21/11
NM-kvoter
Viser til innspill fra prøvenemnda og Hedmark gjeterhundlag.
vedtak:
Atle Arnesen utarbeider et forslag på bakgrunn av innspilla under møtet. Grunnkvoten økes til
2. Dette systemet gjelder fra 2012. For 2011 brukes NM-kvotene for 2010, men reduseres
med de 10 dårligste plassifra.

Sak 22/11
Innspill angående vanskelige hunder på kurs
Vi får tid til annen fått spørsmål om hva man gjør i tilfelle aggressive og
vanskelig hunder på kurs.
vedtak:
I tilfelle vanskelige hunder på kurs, må den enkelte instruktør foreta de
nødvendige vurderinger, ut fra sunn fornuft og bestemmelser i lovverket
(hundeloven og dyrevelferdsloven).

Sak 23/11
HD-saken. Innspill fra avlsutvalget
Viser til sak fra avlsutvalget. Spørsmålet er om gjeterhundrådet stiller seg bak
avlsutvalgets forslag, om dette er en så kontroversiell og prinsipiell sak at den bør
drøftes i hovedstyret, før den oversendes Norsk kennel klub.
vedtak:
Gjeterhundrådet støtter avlsutvalgets vedtak i HD-saken. Saken oversendes styret
i NSG for formelt vedtak før den oversendes Norsk kennel klub.

Sak 24/11

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

