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23. august 2022 
 

Referat møte i Gjeterhundrådet 

Dato: 12. August 2022 kl. 08:00-10:15. 

 
Møtested: Teams 
 
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland, 
Knut-Jørgen Oseberg, Håvard Helgeland og Karianne Kjelstrup 
 

Saksliste: 
39/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
40/2022 Innkommende saker 
 1/40 Brev fra Buskerud 
 Vedlegg: Brev fra Buskerud 
 2/40 Søknad om NM 
 Vedlegg: Søknad om NM 2025 
41/2022 Godkjenning av referater fra underutvalg. 
 Vedlegg: Referat fra underutvalg 
 1/41 Referat fra prøvenemda 
 2/42 Referat fra avlsutvalget BC 
42/2022 Kommunikasjon 
43/2022 Dommerutdanning 
44/2022 Høring Instruktørutdanning 
45/2022 Eventuelt 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Brev fra Buskerud 
Vedlegg 2: Søknad om NM 2025 
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39/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Innkalling ble godkjent, vedlagt sak 1/45 

 
40/2022 Innkommende saker 
 1/40 Brev fra Buskerud 
 Vedlegg: Brev fra Buskerud 

 
 Saksutredning: Buskerud gjeterhundnemd har sendt inn et brev som har blitt 
behandlet av prøvenemda, og dessverre blitt uteglemt forrige møtet. Det er alltid bra 
med innspill, men de radikale endringene Buskerud etterspør, må ut på en høring til 
alle de andre fylkene før de evt. kan gjennomføres. Gjør litt setningsendringer i 
brevet fra prøvenemda, og legger til en intro på brevet. 
 
Vedtak: Karianne utfører endringer vi har gått gjennom i møtet, og setter sammen et 
helhetlig brev som rådet godkjenner før utsending. 

  
 2/40 Søknad om NM  
 Vedlegg: Søknad om NM 2025 

 
 Saksutredning: Vi har mottatt søknad om å arrangere NM 2025 fra Oppland fylke.  
Lage en artikkel senere som oppfordrer fylkene til å søke om NM 2024. 
 
 Vedtak: Godkjenner søknaden og tildeler Oppland NM 2025, Karianne sender ut brev 
til Oppland og kontrakt som skal signeres. 

 
41/2022 Godkjenning av referater fra underutvalg. 
 Vedlegg: referat fra underutvalget lagt ved, kommer ut på sine nettsider. 
 1/41 Referat fra prøvenemda 

 
 Saksutredning: Sak om Norsk Nursery, denne ble diskutert om diverse utfordringer 
og hvordan Nursery bør være i fremtiden. Litt spørsmål rundt hva som skjer hvis 
uforutsette ting skjer, få deltagere, vanskelig å geografisk plassere folk osv. 
 
Signalet folk gir er at ordningen med felles påmelding til Norsk Nursery bør endres, 
det må finnes ut av hvordan dette skal organiseres til neste år. Viktig at vi har gode 
spørsmål med i høringen om Norsk Nursery, sånn at det kan implementeres til neste 
års Nursery. 
 
Vedtak: Godkjenner referatene med notatene rundt Norsk Nursery  

 
 2/42 Referat fra avlsutvalget BC 

  
Saksutredning: Avlsutvalget har hatt møtet om statistikken rundt øyelysing og HD, de 
må sette opp et nytt møte hvor alle kan stille for å avgjøre hvordan de vil ta stilling til 
krav om HD og øyelysing. 
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42/2022 Kommunikasjon 
Saksutredning: Viktig at alle rådsmedlemmer og -varamedlemmer er klar over at det er godt 
at de diskuterer sakene som er oppe i rådet med andre gjeterhund tillitsvalgte og generelt.  
Men vedtak som ikke er godkjent enda, må ikke deles før de er godkjent, sånn at alle får vite 
ting på samme tid. 

 
43/2022 Dommerutdanning 

Saksutredning: Arvid presenterer dommermalen som er utarbeidet, og de forskjellige 
endringene som er gjort.  
 
Det var godt diskutert og gjennomgang av dommermalen, det var flere punkter rådet mente 
måtte sees på før det sendes ut på høring til fylkene. Gjeterhundrådgiver lager en oversikt 
over kommentarene rådet har, og videreformidle det til gruppen som har sett på malen. 
 
Spørsmål om vi skal opprette en ny dommernemd: En god aktiv dommernemd kan avlaste og 
bistå rådet på en positiv måte. Hvis vi skal opprette dette igjen, må rådet skrive en tydelig 
instruks på hva oppgavene til en dommernemd er. Saken med evt. oppretting av ny 
dommernemnd tas opp igjen etter at styret i Norsk sau og Geit er ferdig med sin 
evaluering/gjennomgang av instruksen for organisasjonens sentrale råd. 
 
Vedtak: Sende malen og kommentarene til rådet tilbake til de som har jobbet med 
dommermalen.  

 
44/2022 Høring Instruktørutdanning 
  
 Saksutredning: Det er kommet inn store mengder med innspill fra fylkene. 

 
Vedtak: Utsetter denne saken til neste møtet, Karianne setter opp punktvis oversikt over 
fylkene sine innspill. 

 
45/2022 Eventuelt 
 1/45 Nordisk Nursery 

Saksutredning: De hadde møte med den Nordiske komiteen under Nordisk Mesterskap i 

Sverige. Der ble det bestemt at vi setter Nordisk Nursery på vent i to år, og tar det opp igjen 

på møtet i 2023. Da vil det bli gjort en ny vurdering om det er noe interesse for dette 

arrangementet. Norge er arrangør når vi bestemmer oss for å arrangere Nordisk Nursery 

igjen. 
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Vedlegg 1: Brev fra Buskerud 

 
BREV 2: 
Utdyping av forslag fra Buskerud 
 
Hilsen 
Buskerud Gjeterhundnemd 
Steinar Hagen 
leder 
  
Hei 

Vi ønsker å legge ved en spesifisering av pkt.2 (Deltakere med gode unghunder må velge om de vil 
stille på Nurserey eller i Norgesserie eller NM).  

Det vi mener konkret med dette punktet er: 

- Unghunder som skal stille i Nursery skal ikke ha vært deltagere i NM eller norgesserie (NS)  
o Eventuelt åpning for NS, men for eksempel ikke tatt poeng.  

- Ta bort singling som moment i nursery (dette gjøres også i Storbritannia) 

Argumenter for en slik løsning: 

- Dette henspiller på de britiske reglene hvor nurseryhunder ikke kan ha topp 6 plasseringer i 
«Open trials». BGN ønsker en tilpasset versjon i Norge, men mål om å legge til rette for nye 
deltagere i nursery.  

- De siste årene har vist sterk interesse for hvor mange som ønsker å være med. De hundene 
som allerede er i norgestoppen trenger ikke 2 arenaer. Dette vil legge til rette for flere 
«uerfarne» førere og hunder, som ikke tidligere på høsten har hatt en slik mulighet.  

- Dette vil være i tråd med NSG sin målsetting om avlsarbeid 
- Dette vil føre til et lavere nivå på nursery, men også et riktigere nivå for en unghundprøve, 

som i større grad senker terskelen for at flere uerfarne kan stille 
- Tar vi bort singling er dette tidsbesparende og gir rom for flere deltagere(eks 30deltakere 

/2min.=1time )  

BREV 1:  
 
Ønsker at dette forslaget behandles i Gjeterhundrådet 
 
Norge er et langstakt land med forskjellige forhold og forskjellig tilgang på god konkuransesau. Det er 
også en økonomi i saueholdet som gjør at de aller fleste må skaffe inntekter fra andre ting en 
saueholdet. Det er derfor mange som har en hektisk tid om høsten, med sauesank, sortering av 
slaktelam og forbredelse til innsett av sau. Samtidig er det ofte seinhøstes som er gunstigst for 
sauebønder og teste nye hunder på gjeterhundprøver. 
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 Gjeterhundnemda i Buskerud foreslår derfor følgende, 

1.To første helger i september må som nå fredes altså ingen større prøver.Alle ressurser til sanking. 

 2. En helg i oktober etter Nm forbeholdes avholding av distriksprøver. Alle fylker må gjøre sitt beste 
for og skape gode forhold på disse prøvene, slik at flere sauebønder vil delta på prøver. 

2 Deltakere med gode unghunder må velge om de vil stille på Nurserey eller i Norgesserie eller Nm 

3Norgesserien må derfor være aviklet før Nm, og det må også settes av tid til Fylkesmesterskap før 
Nm, derfor vil det ikke være mulig med mere enn 2 helger for hver utøver, dersom det ikke blir 
avholdt flere prøver på sommeren. 

4 For og fange opp alle ulikheter som Norgesserien byr på, vil de innledene rundene kun være 
kvalifisering til Finalen .Slik at alle starter likt med 0 poeng. Det bør utredes om lørdag i finalehelga 
bør være semifinale med 2 paralelle prøver og kvalifisering til finale på søndag med dobbelhent.  

5 Arrangøren av Norgeserien bestemmer selv hva slags premiering det skal være, og hvor mange 
starter de kan ta på prøva,  

6 Det bør være fortrinnvis brukes  norske dommere på innledene tevlinger i Norgesserien,og 
målsetting  at sauen  ikke bør gå mer enn to ganger pr. dag.  Det må være et mål og avholde så 
mange innledene prøver som mulig, slik at det unngåes at folk må reise langt, og at prøvene blir fulle 
med en gang. 

7 Det må bli mer åpenhet om regler og forhold i gjeterhundmiljøet. En arrangør bør vite hva som 
gjelder når det søkes om og arrangere prøver i Norgesserien. Resultat av spørreundersøkelser må 
offentliggjøres. 

Med hilsen 
Buskerud gjeterhundnemd 
Steinar Hagen 
Leder  
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Vedlegg 2: Søknad om NM 2025 

 


