
  
 
 
 
 
 
 Oslo, 2. april 1996 
 

 R E F E R A T 
 
 
 
Frå møte i gjetarhundnemnda måndag 25. mars 1996 på lagskontoret i Parkveien 71. 
 
Disse var med på møtet:  
                        Jon Sand 
                        Kristian K. Kleppe 
                        Jon H. Sæther 
                        Camilla Li 
                        Gunnar Eilertsen 
                        Arne Flatebø (sekretær) 
 
Liv Oddny Hauen Hindenes og Georg Winsjansen var forhindret fra å møte og 1. og 2. 
varamedlem ble innkalt. 
 
 
Sakliste: 
 
01/96  Innkalling og sakliste 
 
02/96  Referatsaker 
   
03/96  Organisering av gjeterhundarbeidet 
 
04/96  Registreringsrestriksjoner for gjeterhunder 
 
05/96  Landskamp mot Sverige/Nordisk Mesterskap/Continental Championship 
 
06/96  Veiledende paringsavgift/valpepris 
 
07/96  NM 1997 
 
08/96  Instruktørkurs våren 1996 
 
09/96  Eventuelt 
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SAK 01/96 Innkalling og sakliste 
 
 
Vedtak: 
 
Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 02/96 Referatsaker: 
 
- HD-/registreringsstatistikk for border collie og australsk kelpie 
 
- Innmelte gjeterhundprøver i 1996 
 
- Dataprogrammet "GJETARHUNDEN" - tilbud til fylkesnemndene 
 
- Statistikk over gjeterhundprøver og resultat fra disse de tre siste åra 
 
 
Vedtak: 
 
Nemnda tar meldingene til orientering. 
 
 
SAK 03/96 Organisering av gjeterhundarbeidet 
 
På det åpne møtet som landsnemnda arrangerte på Lillehammer i forbindelse med NM-95, 
var organiseringa av gjeterhundarbeidet satt opp som tema. Bakgrunnen for dette var blant 
annet at en del fylker har dannet egne gjeterhundlag med eget medlemskap, egne vedtekter, 
egen medlemskontingent osv. Spørsmålet var hvor gjeterhundlaga står organisasjonsmessig i 
forhold til fylkessaualslaga og Norsk sau- og geitalslag.  
 
Som en oppfølging av den diskusjonen som var på Lillehammer, er det satt opp følgende 
organisasjonsmessig behandling av saken: 
 
- Organisering av gjeterhundarbeidet diskuteres i styret i Nsg.  
 
- Forslag til hvordan dette bør løses vil så bli lagt fram for landsnemnda for                     
uttalelse. 
 
- Styret fatter deretter vedtak i saken. 
 
Årsaken til at det i noen fylker er dannet egne gjeterhundlag har sammenheng med at 
gjeterhundmiljøet ønsker en demokratisk måte å velge sine egne tillitsvalgte som de mener 
passer til jobben. Samtidig gir det en friere økonomi med muligheter for større aktivitet. 
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Argumentene er greie nok og uproblematiske, men en forutsetning må være at de 
organisasjonsmessige linjene i forhold til sau- og geitalslaget er klare. Det må derfor klart 
framgå av vedtektene at gjeterhundlaget er underlagt sau- og geitalslaget i fylket. Vedtektene 
for Hedmark Gjeterhundlag klargjør dette greit, og kan benyttes med mindre omskriving, 
som normalvedtekter for gjeterhundlag. Andre gjeterhundlag bør tilpasse sine vedtekt etter 
disse. 
 
Styret i Norsk sau- og geitalslag behandlet saken i styremøte den 1. - 4. februar 1996. Det ble 
gjort følgende vedtak: 
 
"Styret i Norsk sau- og geitalslag mener at for å aktivisere gjeterhundarbeidet i fylka kan det 
være aktuelt å organisere egne gjeterhundlag på fylkesplanet. En klar forutsetning er at slike 
gjeterhundlag blir organisert under sau- og geitalslaget i fylket, og at målsettingen med 
arbeidet i gjeterhundlaga kommer hele saueholdet i fylket til gode. 
 
Styret vil foreslå at normalvedtekter for gjeterhundlag på fylkesplanet blir i samsvar med 
vedtektene for Hedmark Gjeterhundlag. Dersom det er lag som avviker fra disse må 
vedtektene legges fram for Norsk sau- og geitalsalg for godkjenning. 
 
Vedtektene for Norsk Kelpieklubb må omarbeides slik at også de samsvarer med forslaget til 
normalvedtekter for gjeterhundlag. 
 
Forslaget legges fram for gjeterhundnemnda for uttalelse før endelig vedtak i styret." 
 
Sekretæren for nemnda hadde laget forslag til normalvedtekter for gjeterhundlag som bygger 
på vedtektene for Hedmark Gjeterhundlag. Det var gjort bare mindre justeringer og 
tilpasninger slik at normalvedtektene skulle kunne benyttes av alle fylker som ønsker å 
organisere gjeterhundarbeidet etter "gjterhundlagsmodellen". 
 
 
Vedtak: 
 
Det framlagte forslaget blir å anbefale, med mindre endringer, som normalvetekter for 
gjeterhundlag. Revidert forslag, datert 25. mars 1996 og som ligg ved møteprotokollen, 
oversendes og anbefales vedtatt av styret i Nsg.  
 
Vedtaket var enstemmig bortsett fra punkt 5 og 9. I disse punkta ønsker Camilla Li at 
"styret i ................. sau- og geitalslag ... osv." skal byttes ut med "årsmøtet i .................... 
sau- og geitalslag ... osv". 
 
 
SAK 04/96 Registreringsrestriksjoner for gjeterhunder 
 
I den senere tid har etterspørsel etter border collievalper økt betydelig. Dette kan føre til at 
mange utenom næringa også vil kaste seg på avl. Dersom dette får et visst omfang kan det, i 
neste omgang, føre til at avlsarbeidet kan gå i annen retning enn det sauenæringa er tjent 
med. 
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Tida er nok nå moden for å vurdere om en skal stille krav om godkjent gjeterhundprøve til 
foreldra til de valpene som skal registreres i NKK. I dag forlanges det ikke annet enn at 
foreldra skal være registrert i NKK og HD-røntget, for å få et valpekull registrert. 
 
Spørsmålet om utvidet registreringsrestriksjoner vil bli behandlet i organisasjonen på 
følgende måte: 
 
- Brev til fylkesnemndene der en ber om synspunkt på et eventuelt krav om godkjent           
gjeterhundprøve på foreldre til de hunder som det skal kunne registreres i NKK. 
 
- Saken diskuteres deretter i gjeterhundnemnda med bakgrunn i uttalelsene fra                   
fylkesnemndene. 
 
- Om det er flertall for et slikt krav, vil saken bli lagt fram for styret i Nsg der en vil         
anbefale at det innledes forhandlinger med NKK for å få godkjent et slikt krav. 
 
- Dersom styret i Nsg går inn for kravet, innledes det forhandlinger med NKK. 
 
 
15 fylkesnemnder/fylkesgjeterhundlag og en privatperson har svara på høringsbrevet. Svara 
låg ved saken / ble utdelt i møtet. 
 
 
Vedtak: 
 
Gjetarhundnemnda vil anbefale overfor styret i Nsg at det inngås forhandlinger med 
NKK om å utvidede registreringsrestriksjonene for gjeterhundrasene border collie og 
australsk kelpie.  
 
Nemnda vil tilrå at bare hunder etter foreldre som er registrert i NKK og der foreldra 
har godkjent gjeterhundprøve, automatisk kan registreres i NKK. Hunder med foreldre 
som ikke er registrert i NKK og som også er uten godkjent gjeterhundprøve, bør bare 
kunne registreres dersom hunden sjøl greier slik prøve. 
 
Saken oversendes styret for videre behandling. 
 
 
SAK 05/9 Landskamp mot Sverige/Nordisk 
Mesterskap/Continental Championship  
 
Landskamp i bruk av gjeterhund og Nordisk Mesterskap skal i år gå i Rogaland 24. og 25. 
august. Continental Championship, der Norge sannsynlig vis får anledning å stille med 3 
hunder, skal arrangeres i Danmark 6. - 8. september. 
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For å kunne delta i arrangement i Danmark må hundene være vaksinert mot rabies 5 - 6 mnd. 
før innreisen til landet. 
 
 
Vedtak: 
 
Uttak til landskampen skal være som siste åra. Dvs. at de 10 beste hundene fra siste NM 
er automatisk kvalifisert. De neste 5 blir tatt ut på bakgrunn av utakningsprøven på 
Kamben den 17. august. 
 
I "Nordisk" stiller samme laget som i landskampen pluss to hunder frå arrangørfylket. 
 
Sekretæren tar ut tre hunder som skal representere Norge i Continental Championship 
i Danmark 6. - 8. september. Alle utgifter i forbindelse med dette arrangementet må 
deltakerne dekke sjøl. 
 
 
SAK 06/96 Veiledende paringsavgift/valpepris  
 
Styret i Hedmark Gjeterhundlag anbefaler Nsg å innføre veiledende paringsavgift. De har 
peket på to alternative måter å gjøre dette på. 
 
Nemnda diskuterte også veiledende valpepris. I dag er den kr 3.000,-, og har stått uendret i 
flere år. 
 
 
Vedtak: 
 
Nemnda foreslår for styret følgende: 
 
- Veiledende valpepris settes til kr 3.500,-. I prisen inngår registreringsavgift til  
 NKK. 
 
- Veiledende paringsavgift vedtas ikke. Dagens praksis, en valp, bør fortsette. 
 
- Veiledende valpepris og forslagene om veiledende paringsavgift fra Hedmark 
 gjeterhundlag, gjøres kjent i Sau og Geit. 
 
Saken oversendes styret. 
 
 
 
SAK 07/96 NM 1997  
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Troms har lansert at de kommer til å søke om å få holde NM i 1997. Slik søknad vil bli sent 
når det er klart om noen av de datoen som de mener er aktuelle for de kan aksepteres. Telefax 
fra formannen i Troms sau- og geitalslag ble delt ut under møtet. 
 
 
Vedtak: 
 
- Nemnda kan akseptere tidspunktet 26. - 28. september som aktuell dato for 
 NM 1997. 
 
- Søknad må sendes Nsg før endelig vedtak blir tatt. 
 
- Skisse til transportløsning må ligge ved søknaden. 
 
- Søknaden må være sendt Nsg før 1. juli 1996. 
 
 
SAK 08/96 Instruktørkurs våren 1996  
 
Flere fylkesnemnder har i vinter tatt kontakt med sekretariatet for å få hjelp til å arrangere 
instruktørkurs. Brev og kursplan fra gjetarhundnemnda i Troms låg ved saken. 
 
Nemnda diskuterte hvem som kan være aktuelle som instruktører på slike kurs og hvem som i 
tilfelle skal godkjenne slike instruktører. Videre ble kursopplegget for Troms vurdert. 
 
 
Vedtak: 
 
Ansvar for å gjennomføre instruktøropplæring ligger hos 
fylkesnemndene/fylkesgjeterhundlaga. Dersom noen fylker har behov for 
instruktørhjelp skal nemnda bidra sjøl eller skaffe andre instruktører. 
 
For å komme et steg videre i å lage et kursopplegg for instruktører mener nemnda at 
opplegget fra Troms kan være et godt utgangspunkt. 
 
Gunnar Eilertsen tar kontakt med Egil Helgesen og Gunhild Johnsen for å lage 
evalueringsskjema for kurset i Troms 12. - 14. april. De samme skal med bakgrunn i 
evalueringsresultatet, komme med forslag til forbedringer/endringer og gi litt mere 
"kjøtt og blod" på ulike punkt for det skisserte kursopplegget fra Troms. 
 
 
SAK 09/96 Eventuelt 
 
Ingen saker 


