
 
 
 
 

 
 

REFERAT 
 

 
 
 
 
fra møte i gjeterhundnemnda tirsdag 7. april 1998 kl 10.00 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. varamann Camilla Li var innkalt, men heller ikke 
ho kunne møte. 
 
 
Saksliste: 
 
01/98   Innkalling og saksliste 
 
02/98  Referatsaker 
 
03/98  Uttak til nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige, 22. og 23. august  
 
04/98  Instruktørkurs/dommerkurs (dommersamling) 
 
05/98  Instruksjonsvideoen “GJETARHUNDEN” 
 
06/98  NM-1999 
 
07/98  Eventuelt støttemedlemskap for gjeterhundeiere uten småfe 
 
08/98  Norsk Kelpieklubb 
 
09/98  Eventuelt 
 
 
SAK 01/98 Innkalling og saksliste 



 
Det framkom ingen merknader. 
 
Vedtak: 
 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 02/98 Referatsaker: 
 
a) Brev av 12/2-98 fra NKK ang. registrering av valper 
 
b) Brev fra Telemark Gjetarhundlag 
 
c) Brev til Kristian K. Kleppe fra Helle Marcuslund og svarbrev fra Nsg 
 
d) Statistikk fra NKK 
 
e) Representantskapsmøte i NKK lørdag 25. april 1998 
 
f) Brev til fylkesnemndene/-laga 
 
g) Gjeterhundprøver 1998  
 
 
Vedtak: 
 
a) Brevet fra NKK tas inn i Sau og Geit i førstkommende nummer. 
b) Sekretæren former et forslag til normalvedtekter for lokale gjeterhundlag, som 
bygger på normalvedtektene for fylkesgjeterhundlag, og legger det fram for styret til 
behandling i junimøtet. 
c) Dersom noen arrangør av gjeterhundprøve som skal gå etter norske prøveregler, 
ønsker å benytte utenlandsk dommer, skal en i tillegg også ha med en dommer som er 
godkjent av Norsk sau- og geitalslag. 
d) Fylkesnemndene bør minnes på at det er god hjelp i å benytte dataprogrammet 
“GJETARHUNDEN” for å sjekke HD-status for slektninger til hannhunder og tisper 
når de skal gi råd om hvilke hannhund ei tispe bør pares med. 
f) Per Helge Lindholt og sekretæren ser nærmere på muligheten for å få alle 
prøvearrangører til å innrapportere prøveresultatene på diskett. 
 
Øvrige referatsaker tas til orientering. 
 
 
 
 
 
SAK 03/98 Uttak til nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige, 22. og 23. 
august 



 
Fram til 1996 var praksis at de 10 beste fra NM automatisk var kvalifisert til landskamp mot 
Sverige/nordisk mesterskap året etter. De 5 siste plassene ble uttatt etter ei 
kvalifiseringsprøve på Kamben. Dette ble endret fra og med 1997 etter forslag fra styret for 
Norgesserien. De foreslo at begge prøvene på Kamben skulle telle ved uttaket av de siste 5 
plassene. For at deltakere fra Nord-Norge skulle få samme mulighet ble det også vedtatt å gi 
automatisk deltakelse for vinneren av Nord-Norgesserien året før. Denne uttaksordningen 
skulle være en prøveordning for 1997. 
 
 
Vedtak: 
 
I 1998 skal en følge de samme regler for uttak til nordisk mesterskap/landskamp mot 
Sverige som de som ble brukt i 1997. Disse skal også gjelde for senere år.  
 
Uttaksreglene er som følger: 
 
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. 
 
Arrangørfylket får tildelt to ekstrahunder som kan stille i nordisk mesterskap. 
 
 
Sak 04/98 Instruktørkurs/dommerkurs (dommersamling) 
 
Både enkeltpersoner og representanter fra fylkesnemnder har kontaktet lagskontoret, med 
spørsmål om Norsk sau- og geitalslag skal holde instruktørkurs. Til nå har praksis vært at 
Nsg (nemnda) har tilbudt utvalgte fylker ett kurs i året. En har da hvert år plukket ut fylker 
som en mener burde gjøre en innsats på kurssida. Svært mange fylker holder interne 
oppfølgingskurs, delvis med hjelp fra medlemmer eller tidligere medlemmer av landsnemnda. 
Disse er det ingen faste rutiner for innrapportering av. 
 
Det er også kommet henvendelser til medlemmer i landsnemnda med forespørsel om det bør 
holdes dommersamling i 1998. Dette må nemnda ta stilling til. 
 
Vedtak: 
 
Det forsøkes avholdt et instruktørkurs for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, 
Buskerud, Akershus og Østfold på slutten av sommeren. 
 
Dommerkurs/-samling holdes i 1999. 
 
 
SAK 05/98 Instruksjonsvideoen “GJETARHUNDEN”  
 



Det er kommet noen negative reaksjoner på metoder som er benyttet i den nye 
instruktørvideoen. Det er et fylkesgjeterhundlag og to leserinnlegg til “Sau og Geit”.  Denne 
kritikken har ført til at Norsk sau- og geitalslag har oversendt videoen til “Det 
veterinærmedisinske rettsråd” for vurdering. Foreløpig er det ikke kommet noen reaksjon 
derfra. 
 
Under møtet ble det lagt fram ytterligere to kommentarer til videoen. Et leserinnlegg til Sau 
og Geit som ga ros til videoen og et notat som var kritisk til metoder som er benyttet i 
videoen. 
 
Vedtak: 
 
Flertallet i nemnda (Kleppe, Finstad og van der Kooij) mente at en burde avvente å 
behandle saken til det foreligger svar fra Det veterinærmedisinske rettsråd. 
Mindretallet (Lindholt) mente at “linesekvensen” i videoen burde tas ut. Og at dette bør 
kunne gjøres før det foreligger noe svar fra Det veterinærmedisinske rettsråd. 
 
 
SAK 06/98 NM-1999 
 
Det er kommet søknad fra Hedmark gjeterhundlag om å få arrangere NM i 1999. Meningen 
er å legge arrangementet til Nord-Østerdalen. 
 
Vedtak: 
 
Nemnda innvilger søknaden fra Hedmark om å arrangere NM i bruk av gjeterhund i 
1999. 
 
 
SAK 07/98 Eventuelt støttemedlemskap for gjeterhundeiere uten småfe 
 
Det finnes en del gjeterhundeiere som ikke har småfe, men som er aktive innenfor 
gjeterhundmiljøet lokalt. Noen av disse er ikke medlemmer i Norsk sau- og geitalslag, men 
gjør likevel en stor innsats til fremme for gjeterhundsaken.  Det at de ikke er medlem gjør at 
de heller ikke har stemmerett eller er valgbare til noen tillitsverv i gjeterhundlaget de er 
medlemmer av. Begrunnelsen for å ikke være medlem i saualslaget er økonomisk begrunnet. 
Spørsmålet som da har meldt seg er om disse bør kunne få støttemedlemskap i sau- og 
geitalslaget til redusert pris. 
 
Nemnda bør diskutere dette og eventuelt komme med tilråding for styret. 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 



Nemnda vil foreslå for styret i Norsk sau- og geitalslag at eiere av gjeterhunder som 
ikke har sau kan bli støttemedlemmer (direktemedlemmer) i Nsg til 50 % av full 
kontingent. Disse skal da ikke ha rett på å få medlemsbladet “Sau og Geit”. 
 
 
SAK 08/98  Norsk Kelpieklubb 
 
Norsk Kelpieklubb ble startet i 1994. Landsnemnda hadde dette oppe på møtet den 14. august 
1995, der følgende vedtak ble fattet: 
 
“Landsnemnda har ingen innvendingar mot at det vert stifta ein eigen kelpieklubb (Norsk 
Kelpie Klubb), så lenge føremålet med klubben ikkje er i strid med målsetjinga for 
gjetarhundarbeidet som er trekt opp av landsnemnda (Norsk sau- og geitalslag). 
Landsnemnda vil på den andre sida be styret for Norsk Kelpie Klubb om å vere på vakt, 
slik at arbeidet i klubben ikkje fører til at kelpieeigarar isolerer seg i høve til det 
gjetarhundarbeidet som går i regi av Norsk sau- og geitalslag. Målet må vere at det skal 
vere eit supplement til dette. 
 
Landsnemnda vil be om at vedtektene for klubben vert lagt fram for nemnda, før ein 
formelt støttar fullt opp om å stifte  Norsk Kelpie Klubb.” 
 
I ettertid er det ikke kommet til enighet mellom Norsk sau- og geitalslag og styret for 
kelpieklubben om formuleringer i vedtektene. Nsg har oversendt et forslag til vedtekter, men 
det er ikke kommet noen formell tilbakemelding på dette. 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til etter at styret har behandlet forslaget om støttemedlemskap for 
gjeterhundeiere uten sau. 
 
 
SAK 09/98 Eventuelt  
 
 
a) Forslag fra Oppland Gjetarhundlag om endring i regler for gjeterhundprøver. 
De foreslår innføring av klasse 3 i prøvereglene med dobbelhenting og deling av flokk og at 
det bør konkurreres etter klasse 3 i finalen under NM. Videre at NM bør gå over tre dager 
med 70-80 deltakere og finale 3. dag med 15-20 ekvipasjer. 
 
 
Vedtak: 
 
Forslaget fra Oppland sendes fylkesnemndene/-laga for uttalelse. I brevet som skal følge 
forslaget må det bes om at forslaget vurderes ut fra følgende: 
 - økonomi for prøvearrangør som ønsker å arrangere prøve etter klasse 3. 
 - konsekvenser for deltakerantallet på slike prøver. 
 - om det kan få konsekvenser for hvor mange fylker som har muligheter til å  
    arrangere NM i framtiden. 
 - hvordan en ser på å arrangere NM over 3 dager. 



 
 
b) Forslag fra Oppland Gjetarhundlag om endring i uttaksreglene til NM. 
De foreslår at de 10 beste hundene fra Norgesserien automatisk skal være kvalifisert til NM. 
For at ingen skal bli utestengt av den grunn ønsker de å øke NM-deltakere tilsvarende og 
arrangere NM over tre dager. 
 
 
Vedtak: 
 
 Nemnda ønsker ikke på nåværende tidspunkt å endre uttakskriteriene til NM. 


