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66/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning, lagt til sak 4/76 Vurdering/Evaluering av
Norgesserien 2021 og 6/76 Eventuelt
67/2021 Aspirantsamling/Dommersamling
Dokumenter: Referat Dommersamling, referat aspirantsamling, tilbakemeldinger fra
deltagere.
Saksutredning: Gjeterhundrådgiver har ikke rukket å skrive referatet til aspirantsamling, det
sendes ut så fort det er klart.
Arvid går gjennom referatet til dommersamlingen.
Forslag fra samlingen om at vi setter opp temakvelder utover vinteren med hovedtemaer og
at vi må prioritere å få til gode videoer til dommersamlingene.
Vedtak: Godkjenner referatet fra dommersamling 2021.
Må planlegge å sette opp teams-temakvelder for alle dommere, med hovedtema i vinter.
68/2021 Young handler – team ung
Dokumenter: Referat fra Møtet med Team Ung.
Saksutredning: Leder i gjeterhundrådet og gjeterhundrådgiver ble invitert til å delta på Team
Ung sitt møte, hvor de presenterte arbeidet til gjeterhundrådet og hva gjeterhundrådgiver
bruker tiden sin på. Det var hyggelig møtet, hvor de fikk større innblikk i hva Team Ung
jobber med, og de fikk godt innblikk i gjeterhundrådet sitt arbeid.
Viktig at vi spiller disse ideene videre til fylkene, sånn at flere jobber mot samme sak.
70/2021 Høring NM
Dokumenter: Samlet dokument med svar fra fylkene som har sendt inn.
Saksutredning: Nesten alle fylkene har svart på høringen om NM kvoter, veldig variert i
svarene fra alle fylkene.
Dokumentene ble dessverre ikke sendt ut før dagen før møte til rådet, da gjeterhundrådgiver
ikke har rukket å sende ut tidligere. Viktig at alle i rådet får muligheten å sette seg inn i alle
henvendelsene fra fylkene, sånn at vi kan få en god diskusjon på dette.
Derfor ønsker de å utsette denne saken til neste møtet i september. Ønsker at
gjeterhundrådgiver prøver å sette opp noe statistikk ut ifra svarene fra fylkene. Viktig at vi får
avsluttet denne saken, og ønskelig å få en avklaring på dette før NM i 2021.
Vedtak: Utsetter denne saken til neste møtet i gjeterhundrådet, dette vil bli første saken på
neste møtet.
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71/2021 Tildeling Norgesseriefinalen
Dokumenter: 10-Referat fra Prøvenemda
Saksutredning: Arvid legger frem forslaget til prøvenemda om å tildele Østfold
Norgesseriefinalen i 2021.
Vedtak: Gjeterhundrådet godkjenner referatet til Prøvenemda og tildeler Østfold fylke
Norgesseriefinalen 2021, med Hedmark som reserve.
72/2021 Premier topp ti Norgesserien
Dokumenter: 9-Referat prøvenemda, forslag premier
Vedtak: Godkjenner referatet til prøvenemda og forslaget deres til premier til topp 10 i
Norgesserien 2021
.
73/2021 Premier NM
Dokumenter: Forslag til premier
Saksutredning: Forslag om å bruke malte tallerkener fra Laila Garlid Motivlakkering. Ønskelig
at topp tre er stor størrelse og fra 4-16 blir de mindre størrelse. Viktig at vi får disse fort i
bestilling, sånn at vi får de til NM.
Vedtak: Gjeterhundrådet godkjenner at vi velger tallerkener fra Laila Garlid Motivlakkering
som premier på Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2021.
1-3 bestiller vi store tallerkener til 1600,- pr stk. og 4-16 mindre størrelse til 600,- pr stk.
Jørgen Bjørkli og gjeterhundrådgiver sørger for at dette blir satt i bestillingen og at vi får de
klare til å dele ut under NM 2021 i oktober.
74/2021 Valg av dommer NM 2021
Dokumenter: Vedlagt forslag fra NM komiteen.
Saksutredning: Knut Jørgen og Arvid presenterer litt om NM, og hvordan status er der.
Budsjettet går i null, det vil bli et lite telt på arena’en med matservering. Litt usikkerhet rundt
festmiddagen, det er mye smitte og NM komiteen har dialog med hotellet. Det er uansett
mulig å bestille middag på hotellet om kvelden. Det mangler kun å få dommer på plass, Knut
Jørgen og Arvid presenterer forslaget fra NM-komiteen.
Var god diskusjon rundt dommere, bruk av utenlandske og norske dommere, og
vanskeligheten rundt restriksjoner/COVID-19. Viktig at hvis vi velger utenlandske dommere,
må vi har norske dommere som reserve.
Gjeterhundrådet syntes NM-komiteen har gjort en bra jobb og kommet med gode forslag.
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Vedtak: Gjeterhundrådet godkjenner listen med forslag til NM-komiteen. Hvis de velger å
bruke utenlandske dommere, så må de ha norske dommere som reserve.
Knut Jørgen kontakter de utenlandske og prøver å få svar fra de innen kort tid, før vi evt.
kontakter de norske.
Ønskelig at gjeterhundrådgiver sende ut forespørsel til alle dommere i slutten av året om
hvem som ønsker/har interesse av å dømme større arrangement
(Norgesmesterskap/Norgesserien/Nord-Norgesserien/Nursery). Sånn at vi kan få lagt ut en
liste over hvem man kan spørre om å dømme de større arrangementene i 2022.
75/2021 Høring Hovedinstruktører
Dokumenter: Samlet dokument med alle søknader
Saksutredning: Vi har fått inn 9 søknader om å være hovedinstruktører. Torkjell forlater
diskusjonen, da han er en av forslagene fra fylkene.
Arvid presenterer alle søknadene, og det var god diskusjon hvem som skulle velges.
Vedtak:
Gjeterhundrådet velger ut fire hovedinstruktører: Audun Seilen, Torkjel Solbakken, Jo Agnar
Hansen, og Linn Kristin Flaten.
Alle fylkene og alle som har søkt vil få tilbakemelding, med et skriv om valg av nye
hovedinstruktører. Arvid Årdal kontakter de som er blitt valgt om de godtar vervet. Så raskt
som mulig, sånn at vi får i gang prosessen med å videre utvikle instruktørutdanningen.
Hovedinstruktørene vi få til oppgave å legge frem ny instruks for utdanning av instruktører til
rådet – og oppfølging, kriterier for å beholde instruktør tittelen.
76/2021 Eventuelt
1/76 Norsk Nursery
Dokumenter: Informasjon fra Lars Erik
Saksutredning: Arbeidsutvalget har godkjent å tildele 30 000,- Norsk Nursery, venter
fortsatt på styret sin godkjenning.
Det ble spurt spørsmål ang premieringen av Norsk Nursery. I reglene for
gjeterhundprøver, står det at arrangør må selv holde premier på Norsk Nursery
kvalifisering/finale.
3/76 Flytting av neste gjeterhundrådets møtet.
Saksutredning: Ønskelig å flytte møtet.
Vedtak: Flytter neste møtet til gjeterhundrådet til torsdag 16 september.
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4/76 Vurdering/Evaluering av Norgesserien 2021
Saksutredning: Siden dette er et prøveår, så er det ønskelig at prøvenemda lager opp
et evalueringsskjema, som deltagere, arrangører og dommere kan svare på som
sendes ut tirsdag etter prøvehelgen.
Viktig at man får med både positive og negative, sånn at prøvenemda kan bruke
dette under deres evaluering av norgesserien 2021.
Det kom spørsmål om hvorfor dommerutvalget var avviklet, burde vi få dette opp
igjen? Dette ble avviklet i fjor, da det gjeterhundrådet følte de ikke hadde behov for
dommerutvalget. Spørsmål om de skulle sette opp et nytt dommerutvalg, hvor
fylkene sender inn forslag til medlemmer, og det er en form for utskifting/rullering av
medlemmer på samme måte som hovedinstruktørene.
Burde vi opprette en dommernemd under gjeterhundrådet? På tanke med
planlegging av temakveldene, dommersamling 2022 osv.
Prøvenemda ønsker også et evalueringsmøte i november med alle fylkene om
norgesserien og nord-norgesserien.
Vedtak: Gi prøvenemda i oppgave å lage opp evalueringsskjema som sendes ut etter
hvert arrangement. Dette godkjennes av gjeterhundrådet og sendes ut til deltagere,
dommere og arrangør.
Gjøre det tilgjengelig på NSG sine nettsider.
6/76 Eventuelt
Ang henvendelsen vi fikk fra NKK om møte og søknad om dispensasjon på utstillinger
i høst. Leder i rådet, generalsekretær og gjeterhundrådgiver setter opp et møte med
NKK, ønskelig at vi går gjennom agenda for dette møtet i gjeterhundrådet på
forhånd.
Neste møte: Teams-møte 16. September 2021
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte.
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