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REFERAT 
 

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

 Kristian K. Kleppe 
 Rolf A. Finstad 
 Frits van der Kooij 
 Camilla Li (møtte som vararepresentant for Per Helge Lindholt) 
 Knut B. Simensen 
 Arne Flatebø (sekretær) 

 
Saksliste: 
 
11/99   Innkalling og saksliste 
12/99  Referatsaker 
13/99  Regler for gjeterhundprøver / ny dommerinstruks 
14/99  Dommerkurs i 1999  
15/99  Søknad frå Møre og Romsdal om å få holde NM i år 2000 
16/99  Uttak til Continental Sheepdog Championship 
17/99  Kursplan for instruktørkurs 
18/99  Eventuelt 
 
 
SAK 11/99 Innkalling og saksliste 
 
 
Vedtak: 
 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 12/99 Referatsaker: 
 
a) Råd til arrangører av fylkesmesterskap (FM) og andre gjeterhundkonkurranser 
 
b) Valpekontrakt 
 
c) NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett 
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d) Vår hjemmeside på Internett (valpeformidling; hannhundliste?) 
 
 
Vedtak: 
 
Orienteringssak a, bare med en mindre endring av andre kulepunkt, legges ut på 
Internett. B og d settes opp som egen sak til neste møte. C : NKK tilskrives der det 
påpekes at spørsmålet om tispa har hatt løpetid siden forrige kull uten at den er parret, 
synes overflødig, så lenge en skal svare på om det er mindre enn ett kalenderår siden 
tispa sist hadde valper.  
 
 
SAK 13/99 Regler for gjeterhundprøver 
 
Med bakgrunn i vedtak i sist møte i nemnda hadde Jon Sand og Rolf Finstad laga et forslag 
til prøveregler og dommerinstruks.  
 
Endring av reglene skal nemnda legge fram for styret for godkjenning. Dommerinstruksen 
kan vedtas av nemnda. Reglene vil bli forelagt styre i møte i juni, slik at saken er avklart i 
god tid før dommerkurset i juli/august. 
 
 
Vedtak: 
 
Det framlagte forslaget til "Regler for gjeterhundprøver", med de endringer som 
nemnda foretok, legges fram for styret i Norsk sau- og geitalslag med anbefaling om 
godkjenning. 
 
Under forutsetning av styrets godkjenning av det anbefalte forslaget til "Regler for 
gjeterhundprøver", vedtar nemnda det framlagte forslaget til dommerinstruks med de 
endringer som ble påpekt. 
 
 
Sak 14/99 Dommerkurs i 1999 
 
Nemnda vedtok på sist møte at det skal holdes dommerkurs 31. juli og 1. august på Quality 
Olavsgaard Hotell/Hellerudsletta. 
 
Det er nå laget forslag til kursprogram og brev til fylkesnemndene. 
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Vedtak: 
 
Forslag til brev sendes fylkesnemndene/-gjeterhundlaga og dommerene/ 
dommerelevene.  
 
Under forutsetning av styrets godkjenning av de reviderte prøvereglene, vil 
hovedvekten på kurset bli lagt på dømming av klasse 3. 
 
 
SAK 15/99 Søknad frå Møre og Romsdal om å få holde 
NM i år 2000  
 
Det er nå kommet søknad fra Møre og Romsdal sau- og geitalslag om å få arrangere NM i år 
2000.  
 
Styret har tidligere delegert avgjørelsesmyndighet til gjeterhundnemnda når det gjeld søknad 
om å holde NM i bruk av gjeterhund. 
 
Vedtak: 
 
Møre og Romsdal får tildelt NM i bruk av gjeterhund i år 2000. Dato for arrangementet 
skal være 14. og 15. oktober. 
 
 
SAK 16/99 Uttak til Continental Sheepdog Championship 
 
I sist møte i nemnda ble det fattet følgende vedtak: 
"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." 
 
Kooij har laget forslag til uttakskriterier med bakgrunn i vedtaket den 26. januar. 
 
Vedtak: 
 
Det framlagte forslaget vedtas som uttaksregler for deltaking i Continental Sheepdog 
Championship (CSC) fra og med år 2000, bare med mindre endringer om at alle 
deltakende hunder må være registrert i NKK eller annen klubb godkjent av FCI. 
 
Rolf Finstad lager forslag til retningslinjer for lagleder. Forslaget diskuteres på neste 
møte. 
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SAK 17/99 Kursplan for instruktørkurs 
 
På bakgrunn av vedtak i sak 04/99 har Per Helge Lindholt laget forslag til kursopplegg for 
instruktørkurs.  
 
Vedtak: 
 
Saken utsatt til neste møte. 
 
 
SAK 18/99 Eventuelt  
 
a. Veiledende valpepriser 
 
Vedtak: 
 
Veiledende valpepris heves fra kr 3.500 til kr 4.000 per valp. 


