
Gjeterhundrådet 
 
 

 
Leder: Audun Seilen   Tlf. 995 63 949 E-post: audusei@online.no 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

Til rådets medlemmer m/vara: Audun Seilen leder, Trude Hvalryg, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, 

Arvid Årdal, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli og Torill Undheim. 

Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Stein Dalland, Knut-Jørgen Oseberg og Roy Aakre. 

Generalsekretær: Lars Erik Wallin 

Leder: Kjell Erik Berntsen 

Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG 

 

 

Ås, 17.11. 2020 

 

Referat fra møte tirsdag 17. november 2020 kl. 19.00 til 
21.15. 
 
Møtested:  Teams 

Deltagere:  Audun Seilen, Knut-Jørgen Oseberg, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Arvid Årdal, 

Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli og Torill Undheim, Kjell Erik Berntsen, Karianne 
Kjelstrup 

Referent:  Karianne Kjelstrup 
 

Saksliste:  
86/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 
87/2020 NM-2020 Fortsettelse fra foregående møte 
88/2020 Landslaget 
89/2020 Gjeterhundrådet sine utvalg 
90/2020 Eventuelt 

90/1 Resten av prøvesesongen/kurs COVID-19 – skal den fortsette som planlagt? 
 
86/2020             Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning. 
 
 Følgende saker er blitt tilført sakslista under 90/2020 Eventuelt 
 90/1 Resten av prøvesesongen/kurs COVID-19 – skal den fortsette som planlagt? 
 
 
87/2020 NM-2020 Fortsettelse fra foregående møte 
 Dokumenter: dokumenter fra forrige møte. 
 Saksutredning:  
 
 Det ble kort oppsummert fra forrige møte. 
 
 Kulepunkter: 
 • Dyrevelferd, hvordan sikre god dyrevelferd 
 • Instruks for dommere (Hoveddommer / meddommer) 
 • Prøvekomité, (brukes den riktig) 
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 • Regler for gjeterhundprøver, herunder også regler for klagerett (Følges de / 
forbedres /gjøres klarere) 

 • Objektiv dømming 
 • Retter og plikter for utøver 
 • Dobbeltmoral utøvere 
 
 Vedtak:  

 Dommersamling: De syv kulepunktene som er definert i denne saken, fra forrige 
møte, skal være hovedtema på dommersamling 2021. Rådet setter Audun Seilen, 
Arvid Årdal og Torkjel Solbakken fra rådet til å ta hovedansvaret for å planlegge og 
gjennomføre dommersamlingen. Det er også ønskelig at de har med en utenifra 
rådet. 
 
Svare opp brev: Alle henvendelser ang NM 2020 skal svares opp. Audun Seilen og 
Karianne Kjelstrup tar hovedansvaret for å få svart opp alle henvendelsene som er 
kommet inn. 

 
88/2020 Landslaget 
 Dokumenter til saken: Mail fra ISDS, liste over beregning for landslaget. 

 Saksutredning: Diskusjon rundt når vi må plukke ut landslaget og behovet for et 
landslag hvis det ikke blir noen prøver i 2021. Det blir ikke noe VM, så det er snakk 
om et nordisk og EM/CSC landslag. 

 
 Vedtak: Det er stor usikkerhet om utenlandske arrangement skal gjennomføres i 
2021. Karianne får ansvar å sjekke opp til neste møte 15. desember 2020, med 
arrangører for Nordisk og CSC/EM om det er planer om å arrangere eller ei.  
 
Settes opp på sakslisten til møte 15 desember. 

  
89/2020 Gjeterhundrådet sine utvalg 
 Dokumenter til saken: Forslag til bekrivelse om utvalg. 

 Saksutredning: Dommer utvalget ble vedtatt sist at skulle legges ned. Lage en sak på 
dette som skal ut.  
 
 AVLSRÅDET: Det ble god diskusjon rundt teksten og hvordan valget skal foregå, krav 
om medlemskap i NSG og behovet for flere veterinærer.  
 
 PRØVENEMDA: Ble litt mer diskusjon rundt om teksten er utfyllende nok. Var også 
god diskusjon rundt om det skal settes krav om at de i underutvalg av rådet ikke kan 
ha evt andre verv, fordeler og ulemper med dette. Viktig å få frem at prøvenemda 
gjør en stor jobb, med reglementet, dreieboken, og de store arrangementene. Legge 
til en setning i dokumentet om at de konstituerer seg selv innad og velger selv leder 
hvert år. Ønskelig å fylle ut mer i dokumentet med hva som er prøvenemda sin 
oppgave i forhold til de forskjellige prøvene (Norgesserien, Nord-Norgesserien, NM 
osv). 
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Fylkene må få mulighet å sende inn forslag til kandidater for de som er på valg, men 
like viktig at de som er på valg kan stille til gjenvalg hvis det er ønskelig. 
 
Det er Rådet som har siste ordet i hvem som skal sitte i underutvalgene deres. 

  
 Vedtak:  

 Dommerutvalget: ble lagt ned forrige møte, det må lages en artikkel om dette. 
Medlemmer i dommerutvalget må informeres.  

  
 Legge til en setning i teksten: De som er på valg skal være medlem av NSG. 

 Vedlagt dokument til saken blir redigert i forhold til diskusjonen fra møtet. Sendes ut 
til rådet for godkjenning før det blir publisert. Karianne lager en artikkel om dette og 
sender ut til fylkene og ber om forslag til vervene vi utlyser.  
Karianne sender også til den som har vervet om de ønsker gjenvalg. 

 
90/2020 Eventuelt 
 90/1 Resten av prøvesesongen/kurs COVID-19 – skal den fortsette som planlagt? 

 Saksutredning: Det var god diskusjon rundt dette, stor enighet om at så lenge alle 
følger de reglene og anbefalingene fra myndighetene, spesielt lokale regler og 
oppfordringer, burde det ikke være noe problem å la de kunne kjøre prøver og kurs. 
Viktig at arrangører ikke henter inn instruktører og dommere utenfor sine fylker.  

 
 Vedtak: Karianne lager en artikkel rådet ser over og godkjennes før den publiseres.  
 
Neste møte: 15. Desember 2020 
 


