
             

                            
Rogaland sau og geit 

 

      Arbeidsinstruks for gjetarhundarbeidet i Rogaland 
 

                           

«Hovudmål: 

Leggje til rette for utvikling og størst mogleg praktisk bruk av gjetarhund i norske småfehald. 

 

Delmål: 

• Sikre gjetarhundrasane sin utvikling med tanke på å ivareta dei gode brukseigenskapane. 

• Bidra til å utdanne og videre utvikling av eit tilstrekkeleg tal instruktørar og dommarar.   

• Leggje forhalda til rette for stor deltaking på gjetarhundprøvar lokalt, regionalt og 

nasjonalt» 

 

                          

For enklest mulig forklare kva gjetarhundarbeidet dreier seg om, kan ein dele det opp slik. 

Kurs: 

Kurs skal hjelpe dei som treng hjelp til å bli betre førar og få gode råd om eigen hund. Til dette 

formålet har ein instruktør som NSG har kursa, men som i Rogaland  gjetarhundlag står for 

utdanninga for. 

Prøvar/konkurransar: 

Prøvar/konkuransar skal vere testen på om gjetarhunden er god nok til å gjennomføre oppgåva den 

vert styrt til å gjere. Her er det kl 1, kl 2 og kl 3 der forskjellen er vanskelighetsgraden. Dette er eit 

hjelpemiddel i avlen på gjetarhunden og for kompetanse sjå føraren. Til dette treng ein dommarar 

som er utdanna av NSG, men som i Rogaland gjetarhundlag administrerer. 

Dette arbeidet fører med seg ein del utgifter som skal dekkjast inn.  

 



For at dette skal funger best mogleg skal oppgåvene vera fordelt som fylgjer: 

 

Oppgåver: 

 Rogaland Gjetarhundlag 

- Fremme praktisk bruk av gjetarhund i småfeholdet i Rogaland. 

- Fylkeslag for raseklubb Border Collie og Working Kelpie 

- Instruktørutdanning 

- Dommerutdanning 

- Rogaland Sau og Geit vel sin representant aktuelle råd etter innspel frå Rogaland 

Gjetarhundlag og lokallaga av Sau og Geit i Rogaland. 

- Internasjonale, nasjonale, Regionale prøver, samt FM. 

- Ansvar for behandling av gjetarhundsaker fra lokallag. 

- Kan forberede og fremme saker som tilfaller RGLs ansvarsområde i RSGs årsmøte. 

- Veiledende og rådgivende for lokallag 

- Leggje fram årsmelding og rekneskap for RSGs årsmøte. 

- Skal sørge for at lokale gjetarhundlag/nemder fungerar 

 

Styremedlem i RGL:  

- Medlem NSG 

- Eigar av hund med bruksprøve eller har registrert border Collie/Working Kelpie, eller 

har utvist særlig interesse for gjetarhundarbeid på annen måte.  

 

 

 

Oppgåver : 

Rogaland sau og geit  

- RSG og RGL skal halde seg oppdaterte gjennom kvarandre når det gjeld gjetarhund, minimum 

to møte i året. 

- RSG utnevner ein eigen gjeterhundkontakt i styret 

- RSG har fast plass i  RGLs styre, med uttalerett.  

- RGL har møte- og uttalerett i RSGs styre angåande gjetarhundsaker.  

- Resterande plasser i RGLs styre velges på RGLs årsmøte.  

- Rogaland Sau og Geit vel sin representant aktuelle råd etter innspel frå Rogaland 

Gjetarhundlag og lokallaga av Sau og Geit i Rogaland  

- Fylkesmeister i gjeterhund får oppmerksomhet på RSG sitt årsmøte.  

- Skal sørge for at lokale gjetarhundlag/ fungerar. 

- RSG skal årlig støtte RGL økonomisk. 

 

 

Felles oppgåver: 

Lokallag sau og geit og lokale Gjetarhundlag: 



- Økonomi 

- Stemmerett 

- Planlegge og gjennomføre kurs 

- Fellestreninger lokalt 

- Kunnskapsdeling  

- Brukshund 

- Kontakt med RGL, rapportering av årsmelding. 

  Oppgåver:  

Lokale sau og geit lag 

- Tilby gjetarhundkurs for medlemmene med godkjend instruktørar. 

- Skal sørge for at lokale gjetarhundlag/nemder fungerar 

- Halde medlemmene fagleg oppdaterte på gjetarhund. 

- Dei lokallaga som har eget gjeterhundarbeid sender referat/årsmelding for dette arbeidet til 

RGL. 


