
 

 

REFERAT 
 

 
 
fra møte i gjeterhundnemnda tirsdag 26. januar 1999. Møte ble holdt hos Rolf Finstad, 
Nannestad. 
 
Disse var med på møtet: 

 Kristian K. Kleppe 
 Rolf A. Finstad 
 Frits van der Kooij 
 Per Helge Lindholt 
 Knut B. Simensen 
 Arne Flatebø (sekretær) 

 
 
Saksliste: 
 
01/99   Innkalling og saksliste 
 
02/99  Referatsaker 
 
03/99  Regler for gjeterhundprøver 
 
04/99  Instruktørkurs/dommerkurs (dommersamling) 
 
05/99  Fylkesnemndene sitt ansvar ved arrangering av fylkesmesterskap 
 
06/99  HD-problematikken 
 
07/99  NM-1999 og i år 2000 
 
08/99  Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige i 1999 
 
09/99  Uttak til Continental Sheepdog Championship 
 
10/99  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 01/99 Innkalling og saksliste 
 
Det framkom ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
 
Vedtak: 
 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 02/99 Referatsaker: 
 
a) Brev fra Torstein Ytre til styret i Nsg 
 
b)  Brev fra Sau og Geit til de 10 beste fra siste NM 
 
c)  Prøvestatistikk for 1998 
  
d) Forslag til brev til fylkesnemndene/gjeterhundlaga angående ny prøvesesong 
 
 
Vedtak: 
 
d) Prøveavgifta bør settes til kr 20,- pr hund ved innrapportering på diskett og kr 50,- 
pr hund ved innrapportering på liste. 
 
Øvrige orienteringssaker tas til orientering. 
 
 
SAK 03/99 Regler for gjeterhundprøver 
 
Oppland Gjeterhundlag sendte i 1998 inn forslag på innføring av en ny klasse 3 med 
dobbelhenting og deling av flokk. Forslaget har vært ute på høring i fylkesnemndene og ble 
også diskutert på det åpne møtet dagen før NM i fjor høst. Saken var også oppe på møte i 
nemnda 7. april 1998 som sak 9/98. Det ble da gjort følgende 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." 
 
Høringsuttalelsene fra fylkesnemndene/-gjeterhundlaga låg ved sakspapira. Et tidligere 
forslag til endring av reglene som kom fra Rogaland var også med i vurderinga. 
 
Vedtak: 



 
Rolf Finstad skal i samarbeid med Jon Sand utarbeide forslag til nye (reviderte) 
prøveregler. Følgende punkt skal innarbeides i reglene: 

- ny klasse 3 med deling av flokk og/eller dobbelhenting 
- forslag til poengskala for momenta i den nye klasse 3 

 
Forslaget skal være ferdig innen 15. mars 1999. Saken vil så få vanlig 
organisasjonsmessig behandling og må til slutt godkjennes av styret i Nsg. 
 
Forslaget fra Rogaland, som omhandler tiltak for å gi prøvedeltakere så like forhold 
som råd er, skal presiseres i brevet som går ut til alle prøvearrangørene. 
 
 
Sak 04/99 Instruktørkurs/dommerkurs (dommersamling) 
 
Det blir to år til sommeren siden det sist ble holdt dommerkurs/-samling. Da det også nå er på 
tale å endre prøvereglene, der deling av flokk og dobbelhenting muligens skal inngå, vil det 
være nødvendig med dommerkurs i 1999.  
 
Det henvender seg av og til enkeltpersoner og representanter fra fylkesnemnder, med 
spørsmål om Norsk sau- og geitalslag skal holdes 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. 
 
 
Vedtak: 
 
- Det skal holdes dommerkurs i 1999. Kurset vil bli forsøkt holt på Hellerud med 

overnatting på Olavsgård.  
- Tidspunkt for kurset ble bestemt til lørdag 31. juli og søndag 1. august. Rolf Finstad 

undersøker med Hellerud og Olavsgård om tidspunktet passer. 
- Kristian K. Kleppe skal være kursleder.  
- Rolf Finstad og Jon Sand skal ha det faglige ansvaret for det nye i forbindelse med 

en eventuell klasse 3. De skal også utarbeide forslag til dommerinstruks for klasse 3 
samtidig med forslaget til regler. 

- I forbindelse med påmelding til kurset skal det være mulig for fylka å melde på nye 
dommerelever. 

 
Nemnda kommer ikke til å ta initiativ til noe instruktørkurs i 1999. Derimot vil nemnda 
forsøke å få til en samling for lederne  i fylkesgjeterhundmendene/-laga vinteren 
1999/2000. 
 
Per Helge Lindholt utarbeider forslag til kursopplegg for framtidige instruktørkurs til 
neste møte i nemnda. 
 
 



SAK 05/99 Fylkesnemndene sitt ansvar ved arrangering 
av fylkesmesterskap 
 
Det viser seg hvert år at det er en del fylker som overlater fylkesmesterskapsarrangementet til 
lokale saualslag eller gjeterhundkontakter. De fleste ganger går dette svært bra, og 
arrangementet blir vellykket. Dessverre er det også eksempler på at prøvene blir dårlig 
gjennomført, og dermed blir kanskje også prøveresultatene mislykket og tilfeldig. 
 
Nemnda diskuterte om det bør settes opp en "vaskeseddel" for gjeterhundprøver, slik at mer 
urutinerte arrangører også kan lykkes med de gjeterhundarrangement de tar på seg. 
 
 
Vedtak: 
 
Det sendes brev til fylkesnemndene/-laga der en presiserer at det er fylkesnemndene/-
laga som har det formelle ansvaret for fylkesmesterskapene.  
 
Kristian Kleppe lager "vaskeseddel" for gjeterhundarrangement. Denne skal følge med 
brevet som blir sendt alle prøvearrangører. Forslaget skal være ferdig til 15. mars. 
 
 
SAK 06/99 HD-problematikken 
 
Landsnemnda har tidligere gjort vedtak om at eiere av hannhunder med en HD-prosent på 
minst 25, der minst 10 avkom er røntget, skal tilskrives og anmodes om å avvente videre bruk 
av hunden i avl. 
 
Et av problemene er at alt for få røntger hundene sine. Dermed blir også grunnlaget svakere 
for en sikker vurdering av HD-frekvensen. Ingrid Ohm har laget et forslag til kontrakt der 
valpekjøperne forplikter seg til å røntge hunden de kjøper. Nemnda diskuterte om dette eller 
lignende tiltak, kan være en måte for å få flere hundeeiere til å røntge hundene sine.  
 
Det er i den senere tid blitt registrert noen kull etter foreldre med HD. Dette er ikke i samsvar 
med de anbefalinger nemnda tidligere har gitt når det gjelder avl. 
 
 
Vedtak: 
 
Heretter skal alle eiere av hannhunder med en HD-prosent på minst 20, der minst 10 
avkom er røntget, tilskrives og anmodes om å avvente videre bruk av hunden i avl. 
 
Det sendes brev til de oppdretterne som har registrert valper etter foreldre med HD. 
Det må i brevet gjøres klart at å drive avl på slike hunder, er ikke i samsvar med Nsg 
sine anbefalinger og bør ikke forekomme. 
 



Kristian Kleppe lager forslag til "valpekontrakt" som han sender til Nsg innen 15. 
mars. Han tar utgangspunkt i forslaget fra Ingrid Ohm. Kontraktsforslaget legges inn 
på lagets gjeterhundside på Internett og trykkes i Sau og Geit. 
 
 
SAK 07/99 NM-1999 og i år 2000 
 
En gjennomgang av arrangementsforberedelsene i Hedmark og hvor langt en er kommet med 
å finne arrangør for 2000. 
 
 
Vedtak: 
 
- Per Helge Lindholt orienterte om framdrifta i arrangementet for 1999. 
- Møre og Romsdal har sagt seg interessert i å arrangere NM i år 2000. Nemnda 

avventer en skriftlig bekreftelse (søknad) med prospekt for arrangementet. 
 
 
SAK 08/99 Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige i 
1999 
 
Det ble orientert om laguttaket og andre forberedelser til årets Nordiske Mesterskap og 
landskampen mot Sverige (21. - 22. august). 
 
Det er kommet spørsmål fra Finnmark gjeterhundnemnd v/ Hartvig Johnsen om tolkning av 
et tidligere vedtak i nemnda, når det gjelder kvoteringen av representanten fra Nord-Norge 
(vinneren av Nord-Norgesserien). 
 
Vedtaket i nemnda i sak 3/98 var som følger: 
 
"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." 
 
 
Vedtak: 
 
Uttak til Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige i 1999 skal gå etter reglene som 
vedtatt i sak 3/98. 



 
Når det gjelder vinneren av Nord-Norgesserien fra året før, skal det tolkes slik at 
dersom denne ikke kan stille skal den som ble nr. 2 få tilbudet. 
 
 
SAK 09/99 Uttak til Continental Sheepdog Championship 
 
Etter vedtak i sak 6/97 skulle uttaksreglene for deltagelse i CSC vært evaluert etter siste års 
EM. Dette er ikke blitt gjort, og laget er også for 1999 tatt ut etter beste skjønn, samt med 
bakgrunn i at Rolf Finstad er Norges representant i komiteen for CSC. 
 
Etter at laguttaket er blitt kjent har det kommet en del kritikk på måten dette er gjort på. Det 
er også kommet forslag på måter dette kan gjøres for senere år. Nemnda diskuterte 
uttakskriterier for EM-laget, og hvordan en for ettertid løser problemet med kontinuitet i 
komiteen for CSC.  
 
 
Vedtak: 
 
På bakgrunn av den diskusjonen som har vært etter laguttaket, og det at det også har 
kommet inn skriftlig kritikk av uttaket av Rolf Finstad med Mirk, har Rolf Finstad 
finne å ville trekke seg fra laget og leder for laget. Nemnda beklager at Rolf av 
forståelige grunner er kommet til denne konklusjonen, men tar dette til etterretning. 
 
Liv Oddny H. Hindenes med KRV 1062/95 Nisses Craig går inn på laget isteden for 
Rolf Finstad og 08525/92 Mirk. Ny reserve blir Jon Sand med 22867/95 Glen. 
 
Jon Sand oppnevnes til lagleder. 
 
Frits van der Kooij lager forslag til nye uttaksegler. Dette skal bygge på følgende 
prinsipp: 
- De tre beste norske hundene fra CSC året før er automatisk kvalifisert, dersom de 

deltok i finalen. 
- De resterende hunden skal tas ut etter en matematisk formel der resultater fra 

Norgesserien, Nord-Norgesserien, NM, Nordisk mesterskap og Landskampen mot 
Sverige vektlegges. 

Forslaget skal være ferdig til 15. mars og vil bli endelig vedtatt på neste møte i nemnda. 
 
 
 
 
SAK 10/99 Eventuelt  
 
Kristian K. Kleppe la fram et brev fra T. Jaran Knive angående et initiativ som er tatt for å 
starte utgivelse av et eget blad for border collie.  
 



Kristian hadde stilt spørsmål om hvem som skulle eige bladet, organisering og styring, 
formålet med bladet, kontinuiteten når det gjaldt utgivelse samt pris. Han hadde så langt ikke 
fått noe svar på dette. 
 
 
Vedtak: 
 
Nemnda er skeptisk til å utgi et blad i direkte konkurranse med Nsg sitt medlemsblad. 
Og en vil minne om at det fortsatt er rom for mer fagstoff om gjeterhund i Sau og Geit.  
 
Nemnda er ellers inneforstått med at det ikke er mulig å stoppe et slikt initiativ som 
Knive orienterer om sitt brev, dersom noen ønsker å lage og gi ut et eget blad for 
border collie.  
 
Sekretæren gir svar til T. J. Knive. 


