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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.  

 

 


