Oslo, 21. april 1997

REFERAT
Fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 19. mars 1997 på lagskontoret i Parkveien 71.
Disse var med på møtet:
Kristian K. Kleppe
Rolf A. Finstad
Frits van der Kooij
Per Helge Lindholt
Arne Flatebø (sekretær)
Georg Winsjansen hadde meldt forfall og 1. varamedlem Camilla Li var innkalt men kunne
ikke møte.
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SAK 01/97 Innkalling og sakliste
Det framkom ingen merknader.
Vedtak:
Innkalling og sakliste enstemmig godkjent

SAK 02/97 Referatsaker:
a) Skriv til fylkesnemndene fra Norgesserien v/Rolf Finstad
b) Organisering av gjeterhundarbeidet - diverse brev
c) Brev av 04/11-96 fra NKK
d) Statistikk fra NKK
e) Gjeterhund på internett - diverse brev
f) Nye regler for innførsel/tilbakeførsel av hund og katt fra EU/EFTA-området til Norge
g) Gjeterhundprøver 1997 - brev til fylkesnemndene
Vedtak:
De framlagte referatsagene tatt til orientering.

SAK 03/97 Dommerkurs i 1997
Dommeropplæringen var oppe som sak 16/96, se vedlegg. Da det er noen frafall fra
dommerlista og en del dommerelever som kunne være aktuelle å godkjenne som dommere
dersom de fikke et dommerkurs til, bør det sannsynligvis arrangeres dommerkurs for

C
dommerelever i 1997. Det bør også være mulig å melde på nye dommeraspiranter til dette
kurset.

Vedtak:
Det arrangeres dommerkurs for dommerelever og nye dommeraspiranter i uke 32 (5.
og 6. august). Kurset legges til Trøndelag (Verdal).
Formann og sekretær peker ut kursleder og instruktører.
Nsg sender brev til fylkene og ber om påmelding av nye dommeraspiranter.
Det stilles følgende krav til nye dommeraspiranter:
- må ha fullført instruktørkurs
- må ha oppnådd godkjent gjeterhundprøve kl 2
Fylkene skal gi informasjon om dette for de som meldes på til kurset. Nsg plukker til
slutt ut deltakerne til kurset på bakgrunn av opplyste kvalifikasjoner.

Sak 04/97 Uttak til nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige, 23. og
24. august
Fram til nå har praksis vært at de 10 beste fra fjorårets NM har automatisk vært kvalifisert til
landskamp mot Sverige/nordisk mesterskap. De 5 siste plassene har blitt uttatt etter ei
utakingsprøve på Kamben. Det foreligger forslag fra Norgesserien om at begge prøvene på
Kamben skal telle ved uttaket av de siste 5 plassene (vedlegg). Nemnda bør diskutere om det
er bare "Kambenprøva" som skal telle ved uttaket av de siste plassene. For at deltakere fra
Nord-Norge skal få samme mulighet, kunne det være en tanke å gi automatisk deltakelse for
vinneren av Nord-Norgeseien året før.

Vedtak:
Som en prøve for ett år vedtas følgende:
De 10 beste hundene fra fjorårets NM er automatisk kvalifisert til å delta i nordisk
mesterskap/landskamp mot Sverige. De 5 andre plassene fordeles med 1 til vinneren av
Nord-Norgesserien året før og de 4 andre etter samlet resultat av to uttakingsprøver på
Kamben det året nordisk mesterskap/landskampen går.

SAK 05/97 Registreringsrestriksjoner for border collie og australsk
kelpie
Denne saken var oppe i gjeterhundnemnda i møte den 25. mars 1996 (sak 04/96). Den ble så
behandlet i styret 28. august (styresak 54/96). Det foreligger nå svar fra Norsk Kennel Klub.
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Svaret går ut på at NKK ikke kan gi adgang til prestasjonsbetingede
registreringsrestriksjoner, slik Nsg har bedt om. NKK viser til at all registrering må følge
FCIs bestemmelser.

Vedtak:
Brevet fra NKK tas til etterretning.

SAK 06/97 Continental Championship (EM i bruk av gjeterhund) 26.
- 28. september
Uttakskriterier til Continental Championship ble diskutert på sist møte i nemnda (sak 15/96).
Rolf Finstad og Arne Flatebø fikk fullmakt til å ta ut EM-laget. Rolf Finstad orienterte
nemnda om det uttaket som var gjort og hva som hadde blitt lagt vekt på under vurderingen
av aktuelle hunder/førere.

Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Nemnda er enig om at uttaksreglene evalueres etter årets EM.

SAK 07/97 NM-97
Styret bestemte i møte den 29. oktober 96 at Troms skulle få NM-arrangementet i 1997
(styresak 70/96). 1. november ble Troms sau- og geitalslag tilskrive og gjort kjent med at de
hadde fått tildelt NM i 1997.
Nemnda diskuterte mere generelt om det var behovet for oppmann under NM og hva
funksjon en eventuell oppmann skulle ha under arrangementet.

Vedtak:
Det oppnevnes oppmann for årets NM i Tromsø. Oppmannens oppgave er å se til at
reglene for gjeterhundprøver blir fulgt under arrangementet.

SAK 08/97 NM-98. Søknad fra Nord-Trøndelag

E
Det er komme søknad fra Nord-Trøndelag om å få arrangere NM i 1998. Verdal eller
Levanger er nevnt som aktuelle arrangementsteder.
Primært ønsker Nord-Trøndelag å arrangere NM over 3 dager med 100 deltakere. De to første
dagene som innledende omgang og med finale siste dagen. Alternativt ønsker en 80
deltakere.
Tidligere var det styret som avgjorde NM-arrangør etter innstilling fra gjeterhundnemnda. På
styremøte 29. oktober i fjor (styresak 70/96) delegerte styret avgjørelsesmyndighet til
gjeterhundnemnda å bestemme hvor NM i bruk av gjeterhund skal ligge.
Styret for Norgesserien hadde sendt inn forslag til en annen måte å fordele NM-deltakerne
mellom fylkene/landsdeler på. Nemnda diskuterte dette forslaget.

Vedtak:
Nord-Trøndelag får tildelt NM for 1998. Som en prøveordning arrangeres NM-98 over
2 dager med inntil 80 deltakere.
Vinnerne av Norgesserien og Nord-Norgesserien i 1997 er automatisk kvalifisert til NM
i 1998. De kommer i tillegg til kvotene for de fylkene vinnerne kommer fra.

SAK 09/97 Normalvedtekter for lokale/regionale gjeterhundlag
Etter hvert er det noen fylker som omorganiserer gjeterhundnemndene til gjeterhundlag.
Noen fylker har gått enda et skritt lenger og dannet lokale /regionale gjeterhundlag. Som en
følge av det melder da spørsmål seg om normalvedtekter også for disse. Gjeterhundnemnda
bør vedta normalvedtekter for slike lokal/regionale gjeterhundlag, slik at ikke løsrivningen
fra de lokale saualslaga blir for stor.
Sekretæren hadde ikke rukket å utforme forslag til normalvedtekter for lokale/regionale
gjeterhundlag.

Vedtak
Saken utsett til neste møte i nemnda.

SAK 10/97 Forslag fra Nord-Trøndelag om endring av
dommerinstruksen
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Gjeterhundlag 31.01.97 vedtok å sende forslag til endring av
dommerinstruksen.
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For at ingen skal bli skremt fra å delta på gjeterhundprøver mener Nord-Trøndelag
Gjeterhundlag at det er viktig at maksimaltida på distriktsprøver (DP) og fylkesmesterskap
(FM) ikke blir satt for knapp. De foreslår derfor at maksimaltida for DP og FM ikke skal
være mindre enn 12 minutter og med mulighet for dommeren til å øke denne til 15.

Vedtak:
Nemnda ser ikke behov for å endre dommmerinstruksen slik Nord-Trøndelag
gjeterhundlag ber om, da instruksen alt i dag gir dommerne høve til å fastsette
maksimaltida til maksimalt 15 minutter dersom forholdene er vanskelige.
Spørsmålet som Nord-Trøndelag reiser skal tas opp til diskusjon under neste
dommersamling.
Når det sendes brev til dommerne i forbindelse med årets prøver, skal det pekes på at
maksimaltida ikke må settes så knapp på lokale prøver at nybegynnere ikke makter å
fullføre en prøve på en anstendig måte.

SAK 11/97 Forslag fra Hedmark om endring av regler for
gjeterhundprøver
Hedmark Gjeterhundlag har sendt inn forslag til endring i regler for gjeterhundprøver. Et av
forslaga går ut på at hver NM-deltaker bare skal kunne stille med en hund. Det andre på at
der det er to dommere skal de dømme uavhengig av hverandre, og det endelige resultatet skal
være gjennomsnittet av poenga hver har gitt.

Vedtak:
Nemnda avviste begge forslagene fra Hedmark gjeterhundlag mot en stemme (Per
Helge Lindholt).
I svarbrevet til Hedmark gjøres de kjent med at det er fylkene som plukker ut NMdeltakerne, og de avgjør sjøl om noen av deltakerne skal få starte med to hunder.

SAK 12/97 Forespørsel om dansk statsborger med fast bopel i Norge,
kan delta i NM i bruk av gjeterhund og representere Norge under
landskamp, EM ol.
Det er kommet inn forespørsel om dansk statsborger, med fast bopel i Norge, kan delta for
Norge i internasjonale konkurranser og i NM.
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Vedtak:
Utenlandske statsborgere, med fast bopel i Norge, kan starte i NM på deltakerkvoten
for det fylket de er bosatt i. Derimot kan de ikke bli kåret til norgesmester eller
representere Norge under internasjonale prøver eller landskamper.

SAK 13/97 Statutter for vandrepremier til NM i bruk av gjeterhund
I alt er det 3 vandrepremier i forbindelse med NM. Disse er:
-

vandrepremie fra Os Husdyrmerkefabrikk til norgesmesteren

-

vandrepremie fra Buskerud sau- og geitalslag til beste unghund

-

Vandrepremie fra Norsk Kjøtt til oppdretter av beste norskfødte hund

En vandrepremie må vinnes av samme person tre ganger før den går til vedkommende til odel
og eige. Ansvaret for å fornye vandrepremiene har ikke hvert helt klart. Dette ansvaret bør
ligge hos Nsg (gjeterhundnemnda). Nsg har den nødvendige oversikt, både over hvor
premiene er til en hver tid og når premiene må fornyes. Forslag til statutter ble lagt fram på
møtet.

Vedtak:
De framlagte forslagene til statutter for vandrepremier ble enstemmig vedtatt med
følgende setning som tilføyelse for alle tre:
"Hvert år får den som har gitt premien liste over vinnerne."

SAK 14/97 Representantskapsmøte i NKK 26. april - oppnevning av
utsending
Det er kommet brev fra NKK om påmelding til representantskapet i NKK lørdag 26. april.
Nemnda valgte en person med varamedlem som skal representere Nsg under årets
representantskap i NKK.
Vedtak:
Kristian K. Kleppe er lagets utsending til representantskapet i NKK i 1997 med Helge
Fagebakke som varamedlem.
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SAK 15/97 Eventuelt
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt.

