
Mal for Instruktørutdanning og Instruktører  

for Gjeterhund 

 

Instruktørutdanningen har eksistert med kun noen små endringer siden 1980/90-tallet. 

Gjeterhundrådet så derfor behovet for å jobbe med å oppdatere instruktørutdannelsen for 

gjeterhund. Det er ønskelig å ha bedre oversikt over instruktørene og deres kompetanse, og en bedre 

oversikt over hvor mange kurs som blir arrangert rundt om i landet. Gjeterhundrådet ønsker å heve 

kompetansen og fokuset rundt instruktører, da det er instruktørene som er til for å lære 

småfebrukere som har gjeterhund hvordan de kan trene hunden sin på egenhånd.  

Krav for å delta på Instruktørutdanning: 

- Må være medlem av Norsk Sau og Geit (NSG). 

- Søknad om å bli instruktør må sendes inn til NSG/Hovedinstruktørene via fylkeslaget sitt.  

o Skjema på NSG.no må fylles ut. Hovedinstruktørene vurderer og godkjenner aktuelle 

kandidater, sender dette over til Gjeterhundrådet for godkjenning. 

- Trent antall hunder.  

o Minst 3 hunder opp til godkjent gjeterhundprøve i klasse 3 nivå.  

o Hundene må være trent fra grunn. 

o Trent forskjellige typer hunder.  

- Det er mulig å søke fritak for krav (må begrunnes i søknad).  

o Fritak må godkjennes av Gjeterhundrådet. 

- Fylket har ansvar for å arrangere instruktørkurs 

- Hovedinstruktør på det aktuelle kurset som godkjenner/underkjenner eleven sine 

eksamensresultat. 

- Godkjent instruktør må dokumentere sin kompetanse i kompetansematrisen til NSG. 

Krav for å beholde Instruktør for gjeterhund tittel:  

- Må ha trent og godkjent en hund i klasse 3 med deling og singling i løpet av de siste 5 år. 

- Deltatt på videreutdanning/oppfølgingskurs som fylkene arranger med hovedinstruktører. 

o Minimum 1 kurs hvert 5 år. 

- Holdt minimum 1 kurs i løpet av de siste 3 år.  

- Man kan søke Gjeterhundrådet for fritak fra enkelte krav. Søknad må inneholde god 

begrunnelse til hvorfor kravet ikke kan oppfylles. 

- Fylket har ansvar for å arrangere kurs for alle som er utdannet instruktør for gjeterhund. 

- Instruktører må fylle ut og sende inn aktivitetsskjema til NSG hvert år. (Fylles ut Januar for 

foregående år) 
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Utdanning: 

TRINN 1 Oppstart - Teoretisk del – Kan gå via Teams 

a) Organisering av gjeterhund arbeidet i Norge. 

o (NSG, gjeterhundråd, avlsutvalg BC og WK, prøvenemd, instruktøropplæring, 

dommeropplæring, prøver etc.). 

o RAS, hvordan påvirker avl rasens utvikling? Kan hver og en av oss bidra til at kvalitet 

på fremtidens gjeterhunder blir slik vi ønsker? 

b) Lover og regler en forplikter å følge som instruktør. 

o Lov om hundehold, hundeloven. 

o Dyrevelferdsloven. 

o Etiske retningslinjer (tilfeldig forbipasserende skal kunne oppfatte dette som riktig). 

c) Pedagogikk  

o Hovedinstruktør, instruktør og hundefører har alle et ansvar for å formidle på en 

forståelig måte til den man skal instruere / lære til. Sette ting i gang. 

Man lærer litt av å høre, litt av å se, men mest av å gjøre! 

o Hvordan man fremtrer som instruktør, behandle elever/hunder nøytralt. At man ikke 

favoriserer elever der man liker hunden bedre enn andres.  

d) Planlegge kurs  

o Fasiliteter som hegn, avgrenset område, riktig sau til riktig trening, tavle, filmer etc, 

etc. 

e) Hundens utvikling fra fødsel til voksen /utlært 

f) Hundespråk / instinkt / hva tenker hunden? 

g) Belønning  

o Valp belønnes med positiv forsterking / godbit. Etter start på sau er å få jobbe videre 

den beste godbiten / hundens ønsker gjøre oss fornøgd.   

TRINN 2 Opplæring hund – Kan gå via Teams 

- Hva skal hunden brukes til, hva ønsker eleven din å lære hunden. 

- Veien til målet / hvordan ser fører for seg hunden sin i arbeid? 

- Læringsteori /opplæringstrappa 

- Følgefeil (Overdrevet trening av et moment, kan gi følgefeil som slår ut senere i treningen) 

- Ord, uttrykk og kommandoer som gjerne brukes  

- Hvor mye skal vi trene? Klarer vi se når nok er nok? 

- Hverdagslydighet  

o Hundens oppførsel i hverdagen / finne en god balanse mellom deg som fører og den 

trygge hunden. Positiv / negativ korreksjon. 

- Oppstart av hund på sau  

o alder? hvordan, kve, line, stav etc.  

- I og ut av balanse, sirkeltrening 

- Grunntrening  

o fram til godkjent klasse 1. / lett arbeid 

- Videreutvikle / utnytte hundens arbeidskapasitet. Veien til klasse 2 og 3. 

- Overtagelse av oppstartet/trent hund. 

- Bygge erfaring frem mot mest mulig komplett hund.  
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TRINN 3 Praktisk del  

- Instruktørelevene / hovedinstruktør viser i praksis forskjellige øvelser i trening av hund.  

- Bruk av hjelpemidler. 

- Løsningsorientert trening / instruere hverandre  

 

TRINN 4 Eksamen / godkjenning 

- Teoretisk prøve (rød tråd fra teoretisk del) 

- Praktisk oppgave.  

o Trekke tilfeldig oppgave som skal vise innlæring av i praksis.  
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Skjema for søknad: 

 

Navn: 

Medlemsnummer i NSG: 

Mailadresse: 

Telefonnummer:  

Hører til fylkeslag:  

dropdown-meny med fylkeslagene 

 (avkryssing) Søknad sendt via fylket 

Navn på godkjenner i fylket: 

Trente hunder: 

Antall hunder trent til godkjent klasse 3, beskrive hvordan type hunder du har erfaring med (naturlig, 

sterke osv.) 

Gjeterhundprøver: 

Hvor mange gjeterhundprøver du har gått, hvilke klasser 

Klasse 1: (antall) 

Klasse 2: (antall) 

Klasse 3: (antall) 

Gjeterhundkurs: 

Gjeterhundkurs du har deltatt på, hvem var instruktør, nyttig? 

Hvorfor vil du bli instruktør? 

Beskriv deg selv som instruktør, hvordan du ser for deg hvordan du vil bli som instruktør, styrker 

svakheter. Hva vil være dine styrker som instruktør. 

Annen relevant informasjon: 

Her kan du legge til relevant informasjon for ditt opptak. For eksempel relevant utdanning, relevant 

erfaring o.l. 
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Aktivitetsskjema for Instruktør: 

Navn: 

Medlemsnummer i NSG: 

Mailadresse: 

Telefonnummer:  

Hører til fylkeslag:  

drop down meny med fylkeslagene 

Godkjent første gang: 

Årstall 

Gjennomført oppfølgingskurs med godkjent hovedinstruktør i NSG: 

Hvem var hovedinstruktør, dato for kurs (dd/dd.mm.yyyy) 

Siste trente hund opp til godkjent klasse 3: 

Hund navn/reg.nr. Type hund. Prøvenr./dato/sted for godkjent prøve. 

Gjeterhundprøver: 

Hvor mange gjeterhundprøver du har gått, hvilke klasser i år. 

Klasse 1: (antall) 

Klasse 2: (antall) 

Klasse 3: (antall) 

Gjeterhundkurs i fylket: 

Antall kurs du har vært instruktør innenfor dette året. 

Gjeterhundkurs utenfor fylke: 

Antall kurs du har vært instruktør innenfor dette året. 

Annen relevant informasjon: 
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Kompetanseskjema: 

Navn: 

Medlemsnummer i NSG: 

Mailadresse: 

Telefonnummer:  

Hører til fylkeslag:  

drop down meny med fylkeslagene 

Godkjent første gang: 

Årstall 

Når er siste frist for å oppdateringskurs for å beholde lisens. 

Oppfølgingskurs senest hvert 5 år 

 Gjennomført NSG opplæringskurs før 2022  

 Bruker aktivt hund i praktisk arbeid  

 Bruker hund aktiv i konkurranser  

 Trener regelmessig egne hunder fra valp til middels nivå/godkjent gjeterhundprøve (klasse 1) 

 Trener regelmessig egne hunder fra valp til høyt nivå / klasse 3 nivå  

 Praktiserer som instruktør, teori, oppstart, grunntrening til klasse 1 nivå.   

 Praktiserer som instruktør alle nivå.   

 Fra og med 2022 Gjennomgått ny instruktøropplæring NSG Teoretisk del  

 Fra og med 2022 Gjennomgått ny instruktøropplæring NSG . Praktisk del  

 Fra og med 2022 Gjennomgått ny instruktøropplæring NSG. Eksamen 


