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Oslo, 23. oktober 1996

REFERAT
Fra møte i gjeterhundnemnda fredag 18. oktober 1996 på Park Hotel, Voss.
Disse var med på møtet:
Kristian K. Kleppe
Rolf A. Finstad
Frits van der Kooij
Georg Winsjansen
Camilla Li
Arne Flatebø (sekretær)
Møtet ble innkalt etter at det åpne møtet som nemnda holt i forbindelse med NM var avslutta.
Camilla Li møtte i staden for Per Helge Lindholt siden han ikke var på Voss i forbindelse
med NM.
Sakliste:
20/96

NM 1997

21/96

Uttakskriterier til Continental Championship (EM i
bruk av gjeterhund)

SAK 20/96 NM 1997
Saken var oppe på møte i nemnda den 25. september, men avgjørelsen ble utsett til etter at
den hadde blitt diskutert med årets NM-deltakere.
Troms har lagt ned mye arbeid i forberedelser og Troms sau- og geitalslag møtte med to
personer på Voss for å orientere om opplegget for 1997. Transport/kommunikasjon har vært
det store spørsmålet i forbindelse med å legge NM til Nord-Norge. Problemet er at hvert fly
tar med bare inntil tre hunder. Dette mener en å løse ved at noen av de deltakerne som skal
starte siste konkurransedag, kommer en dag senere en de som starter lørdagen (første
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konkurransedag). Disse skal også utsette tilbakereisa til mandag. Det var ingen av årets
deltakere som satte seg mot en slik løsning. Det var tvert imot full oppslutning om å gi
arrangementet til Troms.

Vedtak:
Gjetarhundnemnda anbefaler for styret at NM i bruk av gjeterhund i 1997 legges til
Troms den 26. - 28. september. Komiteen for arrangementet får ansvaret for å
organisere transporten av NM-deltakerne til og fra Troms.

SAK 15/96 Uttakskriterier til Continental Championship
(EM i bruk av gjeterhund)
Saken ble tatt opp til en kort drøfting i forbindelse med det åpne møtet for NM-deltakerne
like før møtet i nemnda. Jon Sand orienterte fra årets EM i Danmark og han la fram sitt syn
på hva kriterier som bør ligge til grunn for uttak av deltakere. Mye tyder på at Norge vil
kunne stille med 5 deltakere i 1997. Arrangementet skal da gå i Nederland.
Reglene det konkurreres etter er i store trekk lik de norske kl 2, men i tillegg inngår deling av
flokk. I finalen er kravet økt ytterligere ved at det hundene skal hente to flokker
(dobbelhenting). Dvs. at om Norge skal kunne hevde seg i toppen i EM og holde på kvoten
sin, må de hundene som deltar kunne både deling av flokk og dobbelhenting.
I diskusjonen kom det fram forslag om å forsøke seg med deling av flokk i forbindelse med
finaleomganger i N-cupen og NN-cupen. For uttaket av hunder til EM i 1997 har en kun
muligheter for å vurdere hundene ut fra skjønn når det gjelder deling av flokk og
dobbelhenting, siden det ikke har vært arrangert prøver med deling av flokk og
dobbelhenting. Deling av flokk har en kun hatt i forbindelse med landskampene mot Sverige
og nordisk mesterskap.
Uttaket av hunder bør gjøres før 1. januar 1997, slik at det blir god tid til å rabiesvaksinere
hundene. Dette er et krav dersom en skal reise til andre land enn Sverige.
Spørreskjema til NM-deltakerne, der de må svare på diverse spørsmål om hundenes
kvalifikasjoner, ble diskutert som hjelp ved uttaket av EM-laget.

Vedtak:
Rolf A. Finstad og Arne Flatebø får fullmakt til å ta ut EM-laget med reserver.

