Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer m/vara: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli,
Erlend Kvinnesland, Knut-Jørgen Oseberg og Torill Undheim.
Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Roger Løvik, Jarl Nord-Varhaug, Trude Hvalryg og Roy Aakre.
Prøvenemda: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma.
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Leder: Ronald Slemmen
Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup

23. mars 2022

Hastemøte i Gjeterhundrådet
Dato: 23. Mars 2022 kl. 20:00-21:00.
Møtested: Garder kurs og konferansesenter, Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland,
Knut-Jørgen Oseberg, Torill Undheim, Ronald Slemmen og Karianne Kjelstrup
Saksliste:

29/2022 European International
Dokumenter: Brev Fra Aust-Agder gjeterhundnemd.
Saksutredning: Arvid Årdal er på landslaget 2022, han stiller seg inhabil til denne saken og
forlater møtet, og er ikke med på diskusjon eller vedtak. Øystein Hadland tar over møtet og
leder gjennom møtet.
Det er kommet inn en klage på avgjørelsen Gjeterhundrådeet har tatt ang European
International, sak 05/2022 – 05/02. Gjeterhundrådet har satt opp et hastemøte for å
behandle denne klagen raskt, da fristen for å sende inn lag til konkurransen går ut snart.
Det var god diskusjon fra alle i Gjeterhundrådet, rundt invitasjonen, om vi har gjort noe feil,
om hvem som skal sendes, reglene for arrangementet osv.
Begrunnelsen for avgjørelsen var fordi Prøvenemda anbefalte at vi sendte invitasjonen til det
sittende landslaget, det året arrangementet skulle gå. Det var samme problemstilling rundt
VM når det ble utsatt, da vedtok Gjeterhundrådet å sende det sittende landslaget for samme
året arrangementet går. Det ble derfor lagt føringer for hvordan dette skal behandles i
senere tid.
Dette er et privat arrangement, men invitasjonen er sendt til NSG(Norge) via Continental
Championship komiteen. Det står i invitasjonen vi har mottatt av CSC komiteen, at de
inviterer deltagere som skulle ha dratt til CSC 2021, men at landene står fritt å sende hvem
de selv ønsker i henhold til reglene. Nederland har egen kvalifisering i 2022 til
arrangementet.
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Kan ikke se Gjeterhundrådet har brutt noen regler, da arrangør av European International ga
oss tilbakemelding, om at Norge ønsker å sende landslaget for 2022, at dette var ikke noe
problem. Regner med de ville gitt oss tilbakemelding, hvis det hadde vært brudd på reglene
for konkurransen deres.
Viktig at Gjeterhundrådet tar lærdom av dette, at vi har bedre begrunnelser i referatene, litt
mer detaljer rundt saksutredningen og vedtaket. Ha oppe på neste møtet hvordan sånne
saker skal behandles i fremtiden, slik at folk har noe fast å forholde seg til fremover
Vedtak: Gjeterhundrådet ser det mest naturlig å sende invitasjonen til det sittende
landslaget (2022), da det er dette som er gjort tidligere i lignende saker. Gjeterhundrådet står
for avgjørelsen om å sende 2022 landslaget til European International, dette var ikke
enstemmig.
30/2022 Moderatorer på Facebook.
Saksutredning: Gjeterhundrådgiver trenger bistand fra rådsmedlemmene til å være
moderatorer i Facebookgruppen NSG Gjeterhund. Det er ønskelig at vi hvert år gir tre
medlemmer i Gjeterhundrådet moderator rettigheter til Facebookgruppen når nytt råd er
satt. Dette for å holde oversikt over diskusjoner og at ingen bryter retningslinjene til
gruppen.
Vedtak: Knut-Jørgen, Stein og Jørgen melder seg frivillig til å være moderatorer.
Neste møte: Teams-møte fredag 20. Mai 2022 – kl 08:00-10:00
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte.
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Gjeterhundrådet
VEDLEGG
Vedlegg 1: Brev fra Aust-Agder gjeterhundnemd
Fra: Helge Flaten <helgefla@online.no>
Sendt: mandag 21. mars 2022 21:03
Til: NSG Gjeterhund <gjeterhund@nsg.no>
Emne: Gjeterhundrådet

Hei!
Vi i Aust-Agder Gjeterhundnemd ønsker at rådet ser på saken angående European International på
nytt, og at den får en snarlig behandling.
Dette er en privat tevling som blir arrangert for de som fikk EM avlyst i fjor, og vi synes avgjørelsen
om å gi dette arrangementet til årets landslag er særdeles urettferdig.
Deltakelsen ved dette arrangementet har ikke noen betydning for Norge/NSG, i.o.m at det er et
privat arrangement.
Vi mener at European International må anses som en personlig invitasjon til de som var på
Landslaget for 2021.
I følge reglene så kan utøveren også stille valgfri hund, ikke nødvendigvis den som man var kvalifisert
til landslaget med.
« 3. ENTRIES
a - In order to compete in the European International, handlers whom were qualified for the CSC
2021 are invited. For the Netherlands the Organisation will complete a qualification trial.
b – Handlers qualified for the CSC 2021 are allowed to start another dog as used for qualification. c –
If a handler decided not to start the country can selected one of the reserve handlers.
d - Are all reserves starting and there are more handlers allowed to start, it is up to the country to
select another handler.
e - Trial Entry Forms must be completed and lodged at the Organization Hart Voor West-Friesland secretary's office by the date specified on the National Entry Form. All requirements detailed on that
form for the efficient running of the entry process must be followed.
c - No owner or substitute handler may handle more than two dogs in the European International.»
« Be aware the handlers qualified himself. He/she is allowed to start another dog as qualified.
Every handler can enter an alternate dog. Number of alternate dogs cannot be more as dogs starting
by that handler.»
Vi synes at det er uheldig at gjeterhundrådet forbigår Landslaget 2021 til fordel for Landslaget 2022 i
denne saken. De utøverne som er kvalifisert og invitert til et arrangement bør ha retten til å delta.
For ordens skyld, så har ingen av oss noe personlig å vinne på denne henvendelsen.
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Lenke til hjemmesiden:
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.270821/274263837_630224728260173_1645853383078471367_n.pdf/European-International-2022Rules.pdf?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=ldG7W16DNv4AXvyr_5&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AVKOyGLBVjVRp2WhH47V94CFPTfF3WVuOAPeKPraOCRNTw
&oe=62393B52&dl=1&fbclid=IwAR236I0Wk6QDz_LwCgjAVHkm8hn0lPXOe7VuBNIhyeYqa_WfhAbOrMg6xA

Med vennlig hilsen
Aust-Agder Gjeterhundnemd
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