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Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

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

 

11.november 2022 
 

Referat møte i Gjeterhundrådet 

Dato: 30. September 2022 kl. 08:00-10:00 

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

Saksliste: 
46/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
47/2022 Representantskapsmøtet til Norsk Kennelklub 
 Dokument: Invitasjon rep. Møtet NKK. 
48/2022 NM kvote beregningen for 2023 
49/2022 Behandling av klager til gjeterhundrådet 
50/2022 Høring instruktørutdanning 
 Dokumenter: Sammendrag av alle fylkenes svar 
51/2022 Eventuelt 
 1/51 Søknad om dispensasjon for å bruke dommer 

2/51 Dommer opplæring 
3/51 Nursery 
4/51 NM Hoveddommer 

 

 
Vedlegg:  

1 – Invitasjon til rep møtet NKK 

2 – Sammendrag av svar fra fylkene på høring  
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46/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent, uten anmerkninger.  
 
47/2022 Representantskapsmøtet til Norsk Kennelklub 
 Dokument: Invitasjon rep. Møtet NKK. 
  

Saksutredning: Representantskapsmøtet til NKK er samme helgen som det er 
Norgesseriefinale, ønskelig at noen i rådet reiser på dette. 

  
 Vedtak: Knut-Jørgen skulle sjekke opp om det passer. 
 
48/2022 NM kvote beregningen for 2023 

Saksutredning: Forklaring på hvordan NM kvotene vil bli fordelt etter NM 2022. Alle som har 
kvote på en deltager i 2022, vil øke til 2 deltagere, dette gjelder 6 fylker i dag. Gjelder 
Finnmark, Sør-Trøndelag, Telemark, Sogn og Fjordane, Troms, Vestfold. Kvoteberegningen vil 
bli beregnet som «normalt», de 6 dårligste fylkene vil miste en plass, så sant de ikke har 2 
eller færre plasser. Så vil alle 6 med en kvote, få en plass. Som vil si at de resterende 6 beste 
fylkene vil ikke miste noen eller få noe plass. 
 
Vedtak: Kvote økingen er allerede bestemt, det er skrevet forklaring for at alle skal se 
hvordan beregningen blir utført for 2023. 

 
49/2022 Behandling av klager til gjeterhundrådet 
 Dokument: Tilbakemelding fra styret på forrige referat 
  

Saksutredning: Behandlinger av klager som kommer inn, Gjeterhundrådet må ha en bedre 
rutine rundt dette i fremtiden. 
 
Vedtak: Det settes opp en sak til arbeidsmøtet om å utbedre en rutine rundt behandling av 
klager/henvendelser til rådet. 
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50/2022 Høring instruktørutdanning 
 Dokumenter: Sammendrag av alle fylkenes svar 
 

Saksutredning: Arvid går gjennom sammendraget av høringsbrevene fra fylkene. En rød tråd 
i høringssvarene, var at store deler av ansvaret for instruktørene burde fortsatt ligge på 
fylkene. Ny mal, vil legge alt for mye arbeid til NSG sentralt. Ansvaret bør ligge på fylkene 
som kjenner disse menneskene. Fylkene bør selv ta ansvar for om instruktører skal fjernes 
eller beholdes, og søknads prosessen for å bli instruktør. 
 
Bør være en fast pris for hovedinstruktør – sånn at man kan benytte seg av alle. 
 
Stor bekymring fra fylkene at man mister mange instruktører, som bidrar mye til felleskapet. 
Viktig å huske på at klasse 1 og 2 også er gjeterhunder, at største delen av Norge er ute etter 
brukshunder som fungerer i gårdsdriften. De som går jevnt over klasse 3, er ute og reiser hele 
høsten for konkurranser, det er da mange trenger kurs og instruktører. 
 
Det er stor forskjell på fylkene og behovene til deres. 
 
Det er ikke ønskelig fra fylkene at kravene senkes, men at de ikke hopper så høyt som det er 
foreslått i ny mal. 

 
 Vedtak: Det må utarbeide et forslag til neste møte hvordan vi skal gå videre frem. 
 
 
51/2022 Eventuelt 
 
 1/51 Søknad om dispensasjon for å bruke dommer 
 Dokument: Søknad fra Hå Gjeterhundlag 

 
Saksutredning: Det er kommet inn søknad om å bruke Ben De Kerf som dommer på 
gjeterhundprøve. Det var mottatt en søknad om dette også i fjor, da ble det avslått.  
 
Vedtak: Avslag på søknaden om dispensasjon for å bruke Ben De Kerf som dommer. 
 
2/51 Dommer opplæring 
 
Vedtak: Må prøve å få sett på dette på neste møtet. 
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3/51 Nursery 
 
Saksutredning: Det har vært mye tilbakemeldinger rundt reiseveien. Arvid har snakket med 
Hordaland, Prøvenemda og Sør-Trøndelag. Vi kjører 5 innledende prøver, Nordland, Sør-
Trøndelag, Oppland, Aust-Agder og Hordaland. Hordalendingene vil flyttes til Hordaland, og 
de lengst nord i Rogaland. 
 
Viktigste er at prosentregningen blir korrekt, og fordelingen til finalen blir korrekt. 
Det er viktig at Nursery og opplegget for nursery blir sett på, hvordan vi kan organisere 

nursery. Det er såpass stort trykk på antall unghunder, og det er viktig at det blir en lett og 

tilfreds nursery konkurranse. 

Vedtak: Prøvenemda gjør nødvendige tiltak for kortest mulig reisevei for flest deltagere. 

Stein forlater møtet. 

4/51 NM Hoveddommer 

Saksutredning: Det må velges ut hvem som skal være hoveddommer. 

Vedtak: Audun Seilen velges som hoveddommer. 
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Vedlegg 1: Invitasjon til rep møtet NKK 

Norsk Kennel Klubs 61. ordinære Representantskapsmøte 

på Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 

Lørdag den 29. oktober fra kl. 09.00 – 18.00  
Søndag den 30 oktober fra kl. 09.00 – 16.00 

Registrering lørdag fra kl. 09.00 - 09.45  
Representantskapsmøte starter kl. 10.00  

Når det gjelder RS-møtet: 
Årets Representantskapsmøte vil bli gjennomført med fysisk oppmøte, lørdag 29.-30. 
oktober 2022.   
Vedlagt ligger påmeldingsskjema, fullmakt skjema og en oversikt over det stemmetall og 
antall representant(er) og vararepresentant(er) de respektive raseklubber, forbund og 
regioner kan melde på til møtet. 
 

Festmiddag og overnatting 

Lørdag kveld vil det bli arrangert festmiddag og det blir servert tre-retters middag med 
drikke. Det vil bli utdeling av hedersbevisninger under middagen.  
Husk å krysse av på påmeldingsskjemaet. 
 

Merk følgende: 
Hotellrom er reservert først ved betaling i nettbutikken.  
Benytt følgende link for prisinformasjon og bestilling av 
overnatting/festmiddag:  https://www.nkkbutikken.no/products/0020 

Representanter ved RS betaler selvkost for deltakelse ved møtet, jf. HS-vedtak 73/18. Dette 
gjøres også i nettbutikken.  
 
Påmelding 

Påmeldingsskjema følger vedlagt, og sendes adm@nkk.no senest den 7. oktober 2022 
(lovene § 3-2). Alle innkomne skjemaer med påmelding av representant(er) og 
vararepresentant(er) vil bli bekreftet mottatt. 
 

Saksdokumenter: 
Saksdokumentene til møtet vil bli offentliggjort på NKKs nettsider innen 01. oktober, samt 
sendt ut til påmeldte representanter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
DAGNY WANGENSTEEN ELSTAD 

Saksbehandler 

mobil: 932 780 93, e-post: dagny.wangensteen@nkk.no 

  

https://www.nkkbutikken.no/products/0020
mailto:adm@nkk.no
mailto:dagny.wangensteen@nkk.no
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Vedlegg 2: Høring sammendrag av svar fra 

fylkene 

Instruktørutdanningen 
Sammendrag av alle fylkene sine svar 
Instruktørenes hovedoppgave er å hjelpe til å få frem gjeterhunder med bruksprov, til bruk i daglig 
praktisk arbeid, ikke for at alle skal gå klasse 3 prøver på høyt nivå. 
 
Målgruppen til instruktørene er bonden i småfenæringa. 
 
Utdanningen  

- Det bør kanskje gjøres en jobb å gå gjennom instruktør listen for alle fylkene – å snakke med 
alle i fylket sitt om de skal beholde tittelen. 

- Kan bli en kostbar utdanning hvis fylkene skal støtte det. 
- Det vil ikke være nok instruktører etter ny mal som kan være med å hjelpe småfeholdr med 

gjeterhunden sin, noe som er hoved hensikten til NSG sitt gjeterhund arbeid. 
- Det bør settes en fastpris for instruktørutdanning, uavhengig av antall deltagere, sted, valg av 

hovedinstruktør. 
- Det er forskjell på å instruere de som skal bruke hunden hjemme på gården fremfor de som 

vil nå langt i konkurranser. Det bør være rom for alle nivåer i NSG sitt arbeid.  
- Det finnes mange dyktige instruktører her som har sluttet og konkurrere, men fortsatt er 

flinke og bidrar til lokallaget sitt – disse vil vi miste ved ny ordring. 
- De som er godkjent instruktører i dag er de fylkene ønsker å bruke, men det er også de som 

kommer til å falle ut fra ny mal. 
 
Hvor er den praktiske delen blitt av? Dette er kanskje den viktigste delen for utdanninga. 
 
Søknadsprosessen 

- Bør være fylkene sin oppgave, ha det som i dag at de utnevner nye instruktører. Da det ofte 
er de som står for kosten. Det vil skape unødvendig arbeid for gjeterhundrådgiver å ta dette 
vekk fra gjeterhundlag/-nemdene. 

- Rekruteringen inn til utdanninga kan virke ekskluderende – spesielt de nye kravene, er det 
veldig ekskluderende og rekrutering kan bli veldig vanskelig. 

- Fylket selv har best forutsetning for hvem som burde godkjennes for å søke om å bli 
instruktører. 

 
Opptakskrav:  

- Bør ikke kunne søke om fritak fra opptakskrav 
- Bra med hevet krav, men konsekvensene bør utredes før det trer i kraft. Vi vil kunne miste 

mange ildsjeler som ikke oppnår kravene. 
- Naturlig at det kanskje endrer på klasse 2 kravet. 
- Trent antall hunder, 3 hunder til godkjent prøve kl 1-3 nivå. 
- Ikke alle som er instruktører i dag, har interesse av å gå høyere enn klasse 2 prøver – det bør 

heller ikke være høyere krav, da mange bønder i dag kun ønsker å gå bruksprov for 
eksempel.  

- Forskjellig type hunder som er trent er veldig personlig mening. 
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- For mye fokus på gjeterhundprøver for å bli instruktør, vi har i dag mange gode instruktører 
som ikke nødvendigvis går konkurranser lenger, eller har gått mye klasse 3 konkurranser. Det 
er viktig å tenke bredden her og ikke eliten. 

-  
Søke om Dispensasjon: 

- Usikker på hva omfanget på søking av disp. osv, men unødvendig bruk av tiden til 
hovedinstruktører/gjeterhundrådet/gjeterhundrådgiver – når fylkene kan ha ansvar og 
oversikt over dette selv. 

- Hvis denne malen blir iverksatt er det mange fylker som blir sittende igjen med alt for få 
instruktører, og vil miste mye aktivitet i fylkene sine. Det kan ikke være slik at store deler av 
de som er utdannet alt må søke fritak, vil dette blir veldig mye unødvendig jobb for 
gjeterhundrådgiver. 

 
Krav om å beholde utdanningen 

- Beholde utdanningen bør være opp til hvert fylke, ikke legge mer jobb over på 
gjeterhundrådgiver/gjeterhundrådet – Fylkene har fint administrert dette i flere år nå. 

- Det å sette et aktivitetskrav vil miste mye kompetanse i NSG. Det bør være kun opp til fylket 
om folk får beholde sin instruktør status. 

- Kravene er nesten til å oppfatte som man prøver å ekskludere den vanlige bonden, som kan 
være en god ressurs i nærmiljøet. Det er viktig at vi ikke fokuserer på eliten, men alle. Dette 
gjelder i både instruktør og dommerutdanninga. 

- Vi må heller legge mer krav ned til fylkene. 
 
Krav om klasse 3 hund hvert 3 år: 

- Det bør fjernes krav om å trene klasse 3 hund, det finnes mange gode instruktører, som ikke 
nødvendigvis trener opp hunder til klasse 3 hele tiden. Det er også mange som ønsker 
nybegynnerkurs/brukshundkurs for jobb på gården, eller for å ta bruksprov. 

- Viktig at vi ikke øker eller setter fokus på «konkurranse» hunden, da det er brukshunden vi vil 
alle skal definere det som. Ved å sette for høye krav, vil mange mene NSG utelukker de som 
ikke har fokus på konkurranse, som likevel kan være flinke instruktører. 

- Vi vil miste mange gode instruktører av å sette et klasse 3 krav for å beholde utdanningen. 
- Det kan være ulike årsaker til at man ikke trener opp en klasse 3 hund hvert 3.år, det betyr 

ikke at du ikke kan instruere andre til å trene hund opp til klasse 1? 
 
Oppfølgingskurs 

- Det bør ikke være et oppfølgingskurs i regi av NSG sentralt 
- Fylket bør ha ansvar for å organisere dette selv, da det også er de som oftest står med 

utgiften for det. 
- Det bør definitivt settes om oppfølgingskurs for eksisterende instruktører, kanskje 

fylke/region messig kurs. Men det bør ikke være et krav kanskje? 
 
Generelt 
- Ny ordning fører til mye unødig jobb for gjeterhundrådgiver. 
- NSG er til for sauebonden, det er sjelden en vanlig sauebonde er høyt aktiv på klasse 3. 
- Det er ønskelig med en bredde av instruktører og ikke en elite av instruktører 
- Hvis det kun blir de som er aktiv konkurranse mennesker som er godkjente instruktører, vil det 

bli færre kurs, da disse mest sannsynlig prioriterer egen trening osv. 
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- Publikum vil uansett bestemme hvem som blir benyttet eller ikke, det vil ikke skade miljøet å ha 
mange navn på denne listen over instruktører 

- Ønskelig å senke kravene, da vi tror mange vil falle bort og det blir vanskelig å rekruttere nye. 
- Det er viktig å stille krav, men de som ikke oppnår kravene, vil nok uansett forsete sitt arbeid 

utenfor NSG, noe som er uheldig. Ikke ønskelig å øke den todelingen/splittelsen vi har i miljøet, 
da dette vil øke den. 

 
Dommerutdanningen: 
- Er dommer-utdanningen tenkt på i forhold til instruktørutdanningen?  
- Vi vil miste mange dommere hvis det fortsatt vil være et krav om å ha instruktørutdanning. 
 
 
Hvor mange timer bør utdanningen bestå av?  
Antall timer teori og praksis. Bør det ikke være praksis mellom delene? 
Det er mange som mener at kravene er altfor strenge. 
 
Mange er redd for at mange vil fortsette instruktørjobbene sine utenfor NSG hvis dette iverksettes.  
 


