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Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Stein Dalland, Knut-Jørgen Oseberg og Roy Aakre. 
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Kopi til: Gjeterhundlag/-nemnder, Styret i NSG 

 

 

Ås, 17.12. 2020 

 

Referat fra møte tirsdag 17. desember 2020 kl. 19.00. 
 
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 og Karianne Kjelstrup 

Referent: Karianne Kjelstrup 

 

Saksliste: 
91/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 
92/2020 Informasjonsdeling 
93/2020 Informasjon råd og utvalg 
94/2020 Oppsummering året / saker 2020 
95/2020 Arbeidsplan og årshjul 2021 
96/2020 Instruktøropplæringen (Ref tidligere sak) 
97/2020 Landslaget 2021 
98/2020 Minstekvote på NM 
99/2020 Eventuelt  
 
91/2020             Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning. 
  
 Følgende saker er blitt tilført sakslista under 100/2020 Eventuelt 
 100/1 Informasjon om Norsk Nursery 2021 
 
92/2020 Informasjonsdeling 

 
 Saksutredning: Viktig at informasjonen kommer ut mye før, at frister overholdes. At 
fylkeslag videreformidler informasjonen sin til lokallag/gjeterhundnemder/-lag. 

  
 Vedtak: Tar dette med videre til første møte i råde for videre diskusjon. 
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93/2020 Informasjon råd og utvalg 
 Dokumenter til saken: Råd og utvalg under gjeterhundrådet 

 
 Saksutredning: Det var god diskusjon rundt teksten burde omformuleres litt, endre 
navnet på avlsrådet til avlsutvalget for å minske forvirring ovenfor gjeterhundrådet. 
Det var også diskusjon rundt frister, hvem som skal sende inn forslag, hvem de kan 
foreslå osv. 

 
 Vedtak:  

- Endrer til: Utvalg og nemder under gjeterhundrådet.  
- Endrer navnet til Avlsrådet til Avlsutvalg. 
- Endrer teksten fra fylkene til eget fylkeslag (Eget fylkeslag kan foreslå kandidater fra 

eget fylket når de sender inn forslag.) 
- Følger gjeldende dato som gjelder for utvalg av prøvenemda og avlsutvalget.  
- Frist innsending av forslag til representant for alvsutvalgene og prøvenemda fra 

fylkeslagene/gjeterhundnemder/-lag innen 27 januar.  
- Prøvenemda: Arvid Årdal trekker seg, og det trengs nytt medlem inn i starten av 

februar. Torkjel Solbakken ønsker ikke å ta gjenvalg. Begge blir valgt av rådet innen 
11 februar, men en går inn 11 februar og erstatter Arvid Årdal, andre går inn 1 mai og 
erstatter Torkjel Solbakken.  

- Avlsutvalget: Må forespørre Sander Hindenes om han ønsker gjenvalg. 
Gjeterhundrådet velger innen 11 februar, men går inn i utvalget 1 mai. 

 
94/2020 Orientering: Oppsummering året / saker 2020 

 Saksutredning: Til tross for COVID-19, har vi fått gjennomført året så bra som vi kan 
forventet. Var en liten stopp i vår, der alt av aktivitet ble stanset, hele Norge ble 
stengt ned. Mye mer jobb i år enn forventet med gjeterhund arbeid i oppstarten av 
året. Møte med gjeterhundnemdene/-lag gikk over skype, og var vellykket. Dette 
virker som en god ordning vi må fortsette med. Utført arbeidsmøte, regler ble 
revidert. Møte med NKK er ikke blitt gjort på grunn av deres situasjon etter COVID-
19, men er satt å utføres så fort NKK kan sette oss på kalenderen. Satsingsområdene 
går sin gang, eneste er info-kveldene som var planlagt må utsettes til nyåret. Nytt 
gjeterhundprogram er på planen, det er ikke satt om noe kravspekk enda, men god 
oversikt over hva vi ønsker i den. RAS border collie er revidert og godkjent av styret, 
med endringer på krav om øyelysing og DNA test. Dette må opp på NSG sitt årsmøte 
for godkjenning før vi kan sende inn søknad til NKK. Vi vil også sende inn søknad om 
krav om godkjent Bruksprov(GP) for å avle. Vi jobber fortsatt mot å få Bruksprov(GP) 
status i dogweb. RAS working kelpie jobber også med å revidere sin RAS, denne er 
ikke klar for vurdering av gjeterhundrådet enda. NKK sitt representantskapsmøte er 
utsatt, men gjeterhundrådgiver vil delta på det når de setter ny dato. Prøvesesongen 
har gått bra til tross for COVID-19, dessverre måtte norsk nursery avlyses på grunn av 
nasjonale anbefalinger. Det er utformet instrukser for råd og utvalg (nå utvalg og 
nemder under gjeterhundrådet). Det er sendt ut spørreundersøkelser til både 
instruktører og dommere for videre utvikle instruksene for dette. 
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95/2020 Arbeidsplan og årshjul 2021 
  
 Vedtak:  

- Karianne reviderer arbeidsplanen for 2020 og kvitterer ut det som er utført i 
2020. 

- Møte med ledere i gjeterhundnemder/-lag: Ønsker å sette opp en kveld, da det 
blir via teams. Tirsdag 19 januar 2021, kl 18:00 

- Dommersamling (Sette dato og form viss mulig): Utsette dommersamlingen til 
juni, da er forhåpentligvis situasjonen bedre og, det vil bli mulighet for å møtes 
fysisk. Må sendes ut et skriv til alle dommere om informasjon om dette før 
jul/romjulen.  

- Info fra fylkene: Karianne har sendt ut informasjonen alt til 
gjeterhundnemdene/-lag. 

- Søkere til prøver 2021 (info ut, frister osv): Sende ut skriv om dette før 
jul/romjulen. Frist for søke om norgesserien 2020 var 10 februar. 

- Møteplan (Sette viktige datoene): Ikke satt noe 
 
96/2020 Instruktøropplæringen (Ref tidligere sak) 
 Dokumenter til saken: Oppsummering instruktøropplæring 
  
 Saksutredning:  
 Antall hovedinstruktører 4 stk 
 Vilkår/krav for hovedinstruktør: 

- NSG medlem 
- Konkurrerer på høyt nivå i Nord-Norge/Norgesserien/NM etc. 
- Aktive med gjeterhund i gjeterhundmiljøet. 
- Trent x antall hunder til klasse 3 nivå. (god bredde/erfaring på å trene hunder 

opp til klasse 3 nivå) 
- Godkjent/aktiv instruktør 

 
 Hovedinstruktørene blir en viktig brikke fremover, da disse skal være med å bygge 
opp/revidere instruktørutdanningen. 
 
Ha et møte med de gamle hovedinstruktørene. 
  
 Vedtak: Sende ut forslag om vilkår/krav for hovedinstruktør ut på høring til 
fylkeslagene/gjeterhundnemder/-lag så fort referatet er godkjent av styret i NSG. 
Ønsker innspill innen 27 januar, så etterspør vi kandidater i etterkant av dette. 

 
97/2020 Landslaget 2021 

 Dokumenter til saken: E-post fra Nordisk, E-post fra Nederland ang CSC(EM) 
 
 Saksutredning: Det er sent ut forespørsel til de som skal arrangere CSC (EM) og 
Nordisk om de har planer om å arrangere i 2021 eller ikke. Mottatt respons om at de 
har planer om å arrangere om dette lar seg gjøre.  

 Lage en instruks for landslagskapteinen. 
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 Vedtak: Karianne sender ut forespørsel til de som har kvalifisert seg til landslaget for 
nordisk mesterskap og CSC(EM).  1 mars er fristen for å takke ja til plassen. 

 
 
98/2020 Minstekvote på NM 
 Dokumenter i saken: E-post fra Sør-Trøndelag 

  
Saksutredning: Vi har mottatt tilsvarende skriv tidligere, ble valgt å utsette på grunn 
av fylkessammenslåingen. Sende det ut på høring etter første møte til nytt 
gjeterhundrådet, sånn at vi kan få innspill fra dem. Viktig at vi får utformet et skriv 
som utfyller og forklarer hva vi er ute etter fra fylkene.  

 

 Vedtak: Ønsker at vi sender det ut på høring til fylkene.  
 Knut Jørgen tar en prat med Sør-Trøndelag, sånn at de kan utdype litt om hva de har 
tenkt kan være en løsning på endringen. Knut-Jørgen får også ansvar for å utforme et 
forslag til brev som kan sendes ut til fylkeslagene. 

 
99/2020 Eventuelt 
 99/1 Informasjon om Norsk Nursery 2021 

 
 Vedtak: Oppland får tilbakemelding på at gjeterhundrådet har gjort et vedtak, at de 
kan arrangere norsk nursery 2021, hvis det er ønskelig fra deres side. Resterende av 
brevet er håndtert i styret til NSG. 

 


