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Referat møte i Gjeterhundrådet 

Dato: 02. Desember 2022 kl. 08:00-10:00 

 

Møtested: Teams 
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Stein Dalland, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland, 

Trude Hvalryg, Håvard Helgeland, Ronald Slemmen og Karianne Kjelstrup 
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Vedlegg: 
 
1 – Brev til landslaget 2023 
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3 – Mal instruktørutdanning 
4 – Forslag til mal for dommerutdanning 
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54/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling ble godkjent, uten anmerkninger.  
 
55/2022 Landslaget 2023 
 Vedlegg: Brev til landslagsdeltagere 2023 
 Saksutredning: Vedlagt informasjon om brevet som skal ut til landslaget.  
  
 Vedtak: Brevet sendes ut til landslagsdeltagere. 
 
56/2022 Fylkeskvoter NM 2023 
 Vedlegg: Kvoteoversikt 2023 
 Saksutredning: Vedlagt kvoteoversikten for NM 2023 
 
 Vedtak: Publisere kvoteoverikten på nettsidene til NSG. 
 
57/2022 Sette opp dato for fylkessamling i januar og dommersamling i februar. (fysisk) 
 Saksutredning:  
 Forslag til datoer:  

- Fylkessamling fredag 27 januar 
- Dommersamling 17-19 februar 

o Må sette opp dato for teamsmøtet etter revidering av reglene for 
gjeterhundprøver  

o Forslag til de som skal jobbe med dommersamling 2023: Jørgen Bjørkli, 
Arvid Årdal, Sekretær Karianne Kjelstrup og en til kandidat av de nye 
dommere. 

 
Vedtak: Godkjenner forslagene til samlingene, gjeterhundrådgiver lager invitasjoner som sendes 
til rådet for godkjenning, før de sendes ut. 
 
Godkjenner at Jørgen, Arvid, Karianne og en til kandidat jobber med å utarbeide opplegg for 
dommersamlingen 2023. 

 
58/2022 Underutvalg til gjeterhundrådet – Håvard 

Saksutredning: Håvard ønsker å fremme et forslag om hvordan innspill til underutvalgene skal 
foregå. Viktig at vi får med lokallagene, at de får dette opp på agendaen sin, og at vi får mer 
fokus på gjeterhund lokalt. 
 
Ønskelig at valg av underutvalg sendes ut til fylkene sine gjeterhundnemder/-lag, som videre har 
ansvar for å sende det til lokallagene sine gjeterhundnemder/-lag. De lokale 
gjeterhundnemdene/-lagene har da ansvar for å sende inn eventuelle kandidater til 
gjeterhundrådet sitt underutvalg, til fylkeslaget og gjeteterhundnemda/-laget til fylket. 
 
Ønskelig at dette er likt for alle underutvalgene. 
 
Det var god diskusjon om at vi må få gjeterhund på lokallagene sine agenda, at de må være med 
i prosessen for å få flest mulig kandidats forslag. Viktig dette med tjeneste vei, at det ikke 
stopper opp – som dessverre kan være tilfellene. 
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Valg av hvem som skal sitte i underutvalgene til gjeterhundrådet, skal fortsatt ligge hos rådet slik 
det gjør i dag. 
 
Ønskelig at dette også er innspill til styret og deres arbeid rundt råd og utvalg. 
 
Vedtak: Gjeterhundrådet vedtar at valg av underutvalg i rådet, frem til instruksen til styret er på 
plass skal foregå slik: Forespørsel om innspill til kandidater sendes ut til fylkene sine 
gjeterhundnemder/-lag, som videre har ansvar for å sende dette videre til lokallagene til fylket.  
 
Lokallagene i Sau og Geit har ansvar i samarbeid med sin gjeterhundnemd/-lag, sende sine 
kandidat forslag inn til fylkeslaget sin gjeterhundnemd/-lag. Som videre sender alle kandidat 
forslagene inn til gjeterhundrådet, fra både lokallag og fylket. Fylkene kan kun sende inn innspill 
på kandidater som hører til eget fylke. 

 
Gjeterhundrådet ønsker å spille dette vedtaket, som forslag inn til styret sin nye instruks for 
underutvalg av gjeterhundrådet. 

 
59/2022 Instruktørutdanningen 

Vedlegg: Forslag til mal instruktørutdanning 

Saksutredning: Det er sendt forslag ut til alle fylkene med ny mal for instruktørutdanningen, 

gjeterhundrådet har fått tilbakemelding fra flere fylker. Malen er utarbeidet ut ifra innspillene 

rådet har mottatt fra fylkene sine gjeterhundnemder/-lag. 

For at ordlyden ikke skal misforståes, må vi gjøre noen små endringer i teksten for å få korrekt 

ordlyd. 

Det er viktig for gjeterhundrådet å høre på fylkene sine ønsker om å beholde ansvaret for 

instruktørene hos fylkene, og ikke øke kravene i så drastisk grad som første utkastet gjenspeilet.  

Hovedinstruktørene har ansvar for å sende fylkene evaluering på alle deltagere som sendes på 

kurs, uavhengig om de er ferske eller gamle instruktører. 

Det er viktig at gjeterhundrådet har en evaluering om et års tid, og følger nøye med på 

utviklingen. 

Må legge til NSG sine anbefalte satser for å være instruktør og hovedinstruktør. 

Vedtak: Godkjent mal for instruktører med korrigeringer som kom frem på møtet. 
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60/2022 Dommerutdanning 
 Vedlegg: Forslag til mal for dommerutdanning 

Saksutredning: Det er noen store endringer i malen fra tidligere. Det er foreslått at vi fjerner 
kravet om å være instruktør, for å bli dommer. At man kan godkjennes som dommer via 
NS/NNS. Krav for utenlandske dommere. 
 
Det viktige for gjeterhundrådet, er at alle nivåer skal bli ivaretatt, og at det ikke skal være alt 
for tungvint for folk å utdanne seg til dommer.  
 
Vedtak: Forslag til mal godkjennes, og sendes ut på høring til fylkene. 

 
61/2022 Eventuelt. 
  
 03/61 Ekstra kommentarer 

 Kommentar fra representant fra Nord: Det skal være evaluering fra Nord-
Norgesserien, og prøveordningen som har vært i 2022. Troms, Nordland og Finnmark, 
skal sette opp møte nå i desember og skrive en evaluering som sendes inn til rådet. 
 
Ang utarbeiding av underutvalg av styret – gjeterhundrådet. 
- Viktig å få inn innspill fra rådet, da de kan mest om arbeidet til gjeterhundrådet. 
- Et lite hjertesukk fra rådet, det siste året har det vært mye vind, og styr rundt, 

ikke bare gjeterhund, men NSG. I 2022 har Gjeterhundrådet halvert antall møter, 
og gjeterhundrådgiver er nedlesset i arbeid. gjeterhundrådgiver rekker ikke å 
skrive ferdig forrige referat, eller gjøre klar dokumenter til rådsmedlemmene før 
kort tid før møtene. De tar avgjørelser over messenger gruppe, som burde vært 
diskutert sammen. For å skape ro for de som sitter i gjeterhundrådet i fremtiden, 
må sekretæren få mer tid til gjeterhundarbeidet. Det er heller ikke mindre 
arbeid, som er forespeilet i det nye utkastet til styret. Noe styre må tenke godt 
over, før de stifter noe konkret noe. Gjeterhundrådgiver leverer i dag over 
kapasiteten for en 60% stilling, å legge på mer arbeid vil være feil uten en 
stillingsøking.  
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VEDLEGG 1 – Brev til landslaget 2023 

 
 
Til: Aktuelle deltakere på landslaget i Gjeterhund 2023  
 
Kopi: Gjeterhundrådet, Prøvenemnda, Generalsekretær i NSG 
Styreleder i NSG. 

 

 

LANDSLAGET GJETERHUND 2023 
 
Gratulerer med tildeling av enten landslagsplass eller reserveplass til landslaget.  
 
Du mottar dette brevet fordi du har kvalifisert deg til den Norske Landslaget for gjeterhund 2023, 
enten som deltager eller reserve.  
 
Vedlagt er de 25 beste rangerte hundene ut fra NM, Norgesserien og Nord-Norgesserien, listet opp. 
Og oversikt over Young Handlere som er kvalifisert. 
 
WORLD TRIAL (WT) 
World Trail arrangers i Nord-Ireland Gill Hall Estate, Dromore, Co Down, BT25 1JL.  
13. – 16. September 2023. 
 
Landslaget: Det er 15 ekvipasjer som kvalifiserer seg til WT, sammen med to reserver. Alle som 
stiller til WT har muligheten å sette opp personlig reserve. 
 
Young Handler: Norge har 2 Young handler plasser til WT. 
 
CONTINENTAL SHEEPDOG CHAMPIONSHIP (CSC) 
Continental Sheepdog Championship (CSC) arrangers i Sverige, Norrby gård, Kungsör,  
24.-27. august. 
 
Landslaget: De 8 beste er kvalifisert, sammen med to reserver. 
 
Young Handler: Norge har 1 Young Handler plass til CSC.  
 
NORDISK MESTERSKAP 
Arrangeres ikke året det arrangeres World Trial. 
 
 
  

Saksbehandler: Karianne Kjelstrup 
Telefon:   416 77 607 
E-post:   gjeterhund@nsg.no 

 
 

 
. Desember 2022 

https://www.worldsheepdogtrials.org/
https://www.nsg.no/gjeterhund/gjeterhundprover/csc-em-gjeterhund/
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T65Jeg ber om at de uttatte bekrefter eller avkrefter sin deltakelse på alle nevnte arrangement (WT 
og CSC), innen 15. januar 2023 til e-post gjeterhund@nsg.no.  
Minner om at det er en bindende bekreftelse til deltagelse på landslag, dette gjelder også reservene. 
 
LANDSLAGSJAKKE: Ønsker også tilbakemelding om du har landslagsjakke, eller aldri har hatt 
landslagsjakke. 
 
 
Vaksinering og praktiske detaljer:  
CSC er i Sverige i år, så regler for innreise med dyr til Sverige som gjelder. 

- Mikrochip.  
- Pass – godkjent EU/EØS pass utstedt av Veterinær.  
- Ormekur: For retur til Norge: Veterinær må registrere i passet behandling for ormekur. 

Behandlingen må være gitt 24-120 timer før du kommer til landet. 
 
Informasjon om å reise med kjæledyr til Storbritannia 

- Mikrochip.  
- Pass – godkjent EU/EØS pass utstedt av Veterinær.  
- Vanlig vaksine.  
- Rabiesvaksine: Veterinær må registrere i passet vaksinasjon av rabies, må vaksineres minst 

21 dager før avreise. Denne fristen gjelder ikke ved årlig eller 3årlig booster vaksine, så sant 
den er gitt før original vaksine utgått.  

- Ormekur: Veterinær må registrere i passet behandling for ormekur. Behandlingen må være 
gitt 24-120 timer før du kommer til landet. 

 
For spørsmål rundt vaksinering og andre praktiske detaljer, kontakt Karianne Kjelstrup, 
gjeterhund@nsg.no eller 416 77 607. Mer informasjon om reisevei og praktiske detaljer blir sendt ut 
som informasjon når alle plassene er bekreftet.  
 
  

mailto:gjeterhund@nsg.no
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html
https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets
mailto:gjeterhund@nsg.no
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RESERVER:  
World Trial: De som er listet opp fra nr. 15-20 plass, kan gi bekreftelse om de ønsker å stille på 
landslaget for World Trial om det er frafall. Og om de godtar å stå som reserve hvis det ikke blir 
frafall. 
 
CSC: De som er listet opp fra nr. 9-12, kan gi bekreftelse om de ønsker å stille på landslaget for CSC 
om det er frafall. Og om du godtar å stå som reserve hvis det ikke blir frafall. Disse blir kontaktet hvis 
det blir aktuelt med plass 
 
OBS! Hvis du bekrefter at du stiller som reserve på ett av arrangementene, så binder du deg til å 
måtte reise til arrangementet. Da reserve kan benyttes helt frem til prøvestart.  
 
LANDSLAGSKAPTEIN OG SAMLING 
Landslagskaptein pekes ut av gjeterhundrådet, når landslaget er bekreftet. 
Landslagssamling arrangeres mellom mars-juni og nærmere info blir sendt ut når alle plasser er 
bekreftet 
 
Med hilsen 
Norsk Sau og Geit 
 
 
 
Karianne Kjelstrup 
Gjeterhundansvarlig 
gjeterhund@nsg.no 
416 77 607 

 

 

mailto:gjeterhund@nsg.no
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Landslag 2023 

 

Plass Reg.Nr Hund Fører NM NNS NS SUM 

1 NO41896/15 Akersborg Siri Knive, Torbjørn Jaran 70   70 140 

2 S00/371227 Kemi Jet Mattsson, Karin 57   63 120 

3 NO59936/17 Djerv's Ylva Årdal, Arvid 66   42 108 

4 NO38304/16 Junior Sand, Arne Christoffer 54   52 106 

5 NO31849/17 Max Landfald, Petter 44   54 98 

6 S00/322633 Moss Hansen Jo Agnar 32   66 98 

7 NO41020/17 Lynn Høygård, Pål 60   20 80 

8 NO55403/13 Gin Knive Torbjørn Jaran 20   60 80 

9 NO49362/17 Nesbakken Ted Flaten, Linn Kristin 63   14 77 

10 S00/381329 Jaff Arne Christoffer Sand 42   35 77 

11 NO37577/15 Radar Høygård Pål  26   50 76 

12 NO40531/14 Saga Espevoll Haugen Jane 29   46 75 

13 NO42151/18 Djerv's Gnist Landås Rune 17   57 74 

14 NO38269/19 Djerv's Uno Landås, Rune 50   23 73 

15 NO36230/17 T-Rex Ivar Thoresen   70   70 

16 NO42864/20 Nala Hindenes, Sindre 40   26 66 

17 NO42622/20 Flipp Andersen, Petter 36   27 63 

18 NO48344/18 Jimmy Landfald Petter 31   29 60 

19 NO55025/11 Boss Briskeby, Jan 48   10 58 

20 NO46331/17 Kiæråsens Chaplinn Kristiansen, Jane 52     52 

21 V1294/2017 Fyhr's Frö Mattsson Karin 4   48 52 

22 NO36606/11 Djengis Khan Ivar Thoresen   50   50 

23 NO45091/17 Kjepperudgårdens Zac Buer Karianne  8   40 48 

24 NO36435/19 Tara Tenden Halvor 30   17 47 

25 NO43761/18 Max Haug, Ivar 46     46 

Hvis lik sum er det beste plass på NM som gjelder 
 
VM: 15 plasser, 2 resrve 
EM: 8 plasser, 2 reserve  
 

Young Handler Landslag 2023 
 

  Fører Alder Reg.nr Hund NS NM 

1 Benjamin Birkeland 18 NO45657/19 Kiera 82 poeng/79 plass 48 plass 
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VEDLEGG 2 – Kvoter 2023 
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VEDLEGG 3 –mal Instruktørutdanning  

 

 
 
 

Instruktørutdanning gjeterhund  

– mal for arbeidet 

 
Krav for å bli instruktør: 

- Medlemskap i NSG 

- Foreslått av fylkeslag inn til Gjeterhundrådet 

- Trent opp egen hund til godkjent klasse 3 gjeterhundprøve. 

- Må være villig til å være aktiv instruktør i fylket/lokallagene, og videre utvikle seg med 

oppdateringskurs som arrangeres av fylket. 

 

Fylkene sine oppgaver 
- Har hvert år i desember, ansvar for å melde inn liste over godkjente instruktører til 

gjeterhundrådgiver. 

- Ansvar for å sette opp instruktørkurs og oppfølgings kurs med hovedinstruktør. 

- Fylket har ansvar for at instruktørene er aktive i fylket/lokallagene, skal holde minst et kurs 

annen hvert år i NSG regi.  

- Fylkene må gi de muligheten til å gå på oppfølgingskurs i regi av fylket. 
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Utdanning: 

TRINN 1 Oppstart – Teoretisk og praktisk del – 24 timer 
 Teoretisk del i klasserom 

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. 

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.  

o Hvordan man fremtrer som instruktør, behandling av elever/hunder.  

d) Hvordan planlegge kurs  

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

e) Hundens utvikling fra fødsel til voksen /utlært 

f) Hundespråk / instinkt / hva tenker hunden? 

g) Belønnings trening med sau 

Praktisk del  
a) Læreplan for praktisk del med elever 

o Hva skal hunden brukes til, hva er målet med treningen, hva ønsker eleven å lære. 

o Hvordan snakke med elevene. 

o Hvordan sette opp kurset for elevene.  

o Hvordan eleven skal klare seg etter kurset. 
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TRINN 2 Praktisk egentrening – 16 timer 
a) Praktisk instruksjon sammen med godkjent instruktør. Kan være aspirant på kurs eller 

fellestrening i regi av fylkes/lokallaget. 

a. Godkjent instruktør, skal melde tilbake til fylke ved godkjent praksis og vurdering av 

aspirant. 

 

TRINN 3 Praktisk del – 16 timer 
a) Følgefeil - Overdrevet trening av et moment, kan gi følgefeil som slår ut senere i treningen. 

b) Ord, uttrykk og kommandoer som gjerne brukes  

c) Hvor mye skal vi trene? Klarer vi se når nok er nok? 

d) Hverdagslydighet  

e) Oppstart av hund på sau  

a. Alder, hvordan, kve, hjelpemidler osv. 

b. Bruk av hjelpemidler 

f) Sirkeltrening 

g) Grunntrening frem til godkjent klasse 1 hund. 

h) Videreutvikling, veien videre til klasse 2 og 3. 

i) Instruere hverandre 

 

Krav for godkjenning 
a) Hovedinstruktør kommer med evaluering av instruktørene til fylkene. 

b) Fylkeslaget godkjenner instruktørene for sitt fylke, og sender informasjon inn til 

gjeterhundrådgiver i NSG. 

c) Fylket har ansvar for retningslinjer for godkjente instruktører, hvor ofte de må oppdatere seg 

og krav de setter for å beholde utdanningen.  
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VEDLEGG 4 – Forslag til mal for 

dommerutdanning 

 

Forslag til mal blir sendt ut på høring til fylkene. 


