REFERAT
fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien
71.
Disse var med på møtet:
Kristian K. Kleppe
Rolf A. Finstad
Frits van der Kooij
Per Helge Lindholt
Knut B. Simensen
Arne Flatebø (sekretær)
Sakliste:
01/2000
02/2000
03/2000
04/2000
05/2000
06/2000
07/2000
08/2000
09/2000
10/2000
11/2000

Innkalling og sakliste
Referatsaker
Gjeterhundarbeidet i Nsg - organisering og ressursbruk
(prinsippdiskusjon)
Budsjett for 2000
NM 2000 og 2001
Nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige
Registreringsrestriksjoner
Registrering av working kelpie
Uttak til Continental Sheepdog Championship
Kursplan for instruktørkurs
Eventuelt

SAK 01/2000 - Innkalling og sakliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 02/2000 - Referatsaker:
a)
b)
c)

Gjeterhundprøvene 1999
Brev av 2. oktober 1999 fra NKK
Brev av 4. januar 2000 fra NKK

Vedtak:
De framlagte referatsakene tas til orientering.

SAK 03/2000 - Gjeterhundarbeidet i Nsg - organisering og
ressursbruk (prinsippdiskusjon)
I forbindelse med "Arbridsplan 2000" for Norsk sau- og geitalslag, diskuterte styret
ressursbruken på gjeterhundarbeid i laget. Styret mener at samlet arbeidsinnsats av
sekretæren for gjeterhundnemnda, skal ikke overstige 10-15 % stilling. Tidligere
strategi- og arbeidsplan anslo ressursbruken for gjeterhundarbeidet i laget til 3
månedsverk (25% stilling).
Formann Odd Risan deltok under behandlingen av denne saken. I debatten ble det
diskutert om styrets retningslinjer bør føre til endring i arbeidet/arbeidsoppgavene
når det gjelder gjeterhund, hvilke oppgaver som er viktig å prioritere, og om arbeidet
kan eller bør organiseres på annen måte.
Dokument som fulgte saken:
•
•

Strategiplan for 1999/2000
Tiltak 12 i Arbeids og strategiplan (1995-1998)

Vedtak:
Nemnda tar styrets signal til etterretning, og mener at det fortsatt skal være
mulig å kunne utføre en forsvarlig innsats i det arbeidet nemnda til en hver tid
mener bør prioriteres på gjeterhundsektoren.
Det bør presiseres overfor fylkeslaga at fylkesnemndene skal oppnevnes av
fylkesstyret og ikke velges på fylkesårsmøtet. Lokale
nemnder/gjeterhundkontakt skal på samme måte oppnevnes av styret i
lokallaget.
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Sak 04/2000 - Budsjett og arbeidsplan for 2000
Styret har i møte 8. og 9. juni 1998 gjort følgende vedtak:
Det avsettes på hvert årsbudsjett minimum et beløp tilsvarende innkommet
startkontingent fra gjeterhundprøvene året før. For 1999 settes beløpet til kr
40.000.
For 1999 er det per 12. januar bokført ca. kr 30.000 i startkontingent fra
gjeterhundprøvene. Regnskapet for 1999 er ikke ferdig, og det er svært sannsynlig
at samlet inntekter fra gjeterhundprøvene vil komme noe over kr 30.000. Ut fra antall
startende hunder i 1999 skal beløpet være minst kr 40.000. I dag føres det ikke
restanselister på innbetalinger fra gjeterhundprøvene. Inntil nå har en sett på
kontroll og oppfølging av slike lister, til å være for arbeidskrevende i forhold til
gevinsten. Dette er noe sekretæren for nemnda vurderer fortløpende sammen med
regnskapsansvarlig i laget.
De siste åra er det er blitt holdt dommerkurs og instruktørkurs annet hvert år. I 1999
ble det avholdt dommerkurs. Instruktørkursa blir mer og mer avholdt etter initiativ fra
fylkesnemndene/-laga, og dermed mer etter lokale behov. Det nemnda bidrar med
på instruktørkursa er kursledelse og instruktør. Opplegg for instruktørkursa var satt
opp som egen sak.
På møtet i nemnda i mai 1999 ble behovet for samling av lederne i fylkesnemndene/laga diskutert. For å stimulere aktiviteten i fylka ble det da hevdet at det kunne være
en alternativ å arrangere en samling (seminar) for fylkesnemndene/-gjeterhundlaga.
Nemnda diskutert om et slik møte kan være aktuelt, og i tilfelle når tid på året det
passer best, om det vil være mulig å kombinere møtet med andre arrangement på
gjeterhundsektoren, og hva som kan være aktuelt å ta opp på et slikt møte. Rolf
hadde forberett saken og la fram en ideskisse for gjennomføring.
Dokument som fulgte saken:
•

Regnskapsutdrag for 1999 (Avdeling 36 Gjeterhundnemnda)
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Vedtak:
For å gi en bedre service til gjeterhundinteresserte skal det lages en oversikt
over aktuelle bøker og annet fagstoff som finnes om dressur av gjeterhund.
Dette skal legges ut på nemndas hjemmeside på Internett.
Det skal legges opp til regionale gjeterhundseminar, der personer fra styret i
fylkeslaget og fylkesgjeterhundnemndene/-laga blir invitert. Landet deles inn i
tre regioner. To fra landsnemnda skal delta på hvert møte. Seminarene
avvikles i første halvdel av året.
Rolf og Arne lager forslag til program som sendes landsnemnda for
kommentarer, før det blir endelig vedtatt.

SAK 05/2000 - NM 2000 og 2001
Kristian orienterte kort om de opplysningene han hadde om planleggingen for 2000.
Alt synes å være i rute.
Det er ikke kommet søknad fra noe fylke om å få arrangere NM i år 2001.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

SAK 06/2000 - Nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige
Dato for arrangementet er 19. og 20. august. Arrangørsted er Jønsberg i Hedmark.
Det ble holdt en kort orientering om planleggingen så langt. Pressemelding fra
arrangøren ble delt ut til nemnda.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
De forhåndsuttatte tilskrives og avkreves en bekreftelse på om de takker ja til
plassen. En har alt meldt fra at han ikke kommer til å benytte seg av tilbudet.

SAK 07/2000 - Registreringsrestriksjoner
Det kommer fortsatt spørsmål om Nsg snart kommer med krav om HD-frie foreldre
og kjent resultat fra gjeterhundprøve, for å få registrere valper. Så langt har NKK
avvist dette, sist i brev til Nsg den 15. januar 1997.
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Spørsmålet er om dette kravet, eller et modifisert, er blitt mer modent og snart kan la
seg realisere?
Dokument som fulgte saken:
•
•

Brev datert 23. oktober 1996, fra Nsg til NKK
Svarbrev fra NKK til Nsg, datert 15. januar 1997

Vedtak:
Rolf, Per Helge og Arne ber om et møte med NKK der saken om registrering og
eventuelle restriksjoner i forbindelse med registrering diskuteres. Resultatet
fra dette møtet skal rapporteres til resten av nemnda og eventuelt, om
nødvendig, forelegges styre i Nsg for endelig vedtak.

SAK 08/2000 - Registrering av working kelpie
Det er kommet signal fra kelpieeiere som har forsøkt å få listeført importerte working
kelpier, der dette ikke har latt seg gjøre.
NKK er blitt tilskrivet og bedt om en forklaring på dette forholdet. Det foreligger ikke
svar fra NKK per dato. Derimot er det kommet signal på at saken nå skal være løst.
Spørsmålet ble tatt opp til diskusjon, på tross av at saken såg ut til å være løst.
Dette siden den er av prinsipiell betydning i forhold til NKK og deres
saksbehandlingstid. Spørsmålet blir om Nsg skal påpeke overfor NKK at det er en
uholdbar situasjon for Nsg, som samarbeidende klubb, at saker av denne karakter
ikke er blitt løst for lenge siden.
Dokument som følger saken:
•
•
•

Brev fra Nsg til NKK, datert 6. januar 2000.
E-mail fra Per Helge Lindholt til Nsg.
Brev til Nsg fra NKK, datert 8. mars 1995.

Vedtak:
Saken tas opp med NKK under det tiltenkte møtet som er omtalt under sak
7/2000.

SAK 09/2000 - Uttak til Continental Sheepdog Championship (CSC )
Nemnda vedtok i møte 26. mai 1999 regler for uttak til CSC.
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Det ble da fattet følgende 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.
Forslag til retningslinjer for lagleder utarbeidet av Rolf ble diskutert.
Dokument som følger saken:
•
•

Uttaksregler for deltaking i Continental Sheepdog Championship (CSC)
Retningslinjer for lagleder.

Vedtak:
Følgende hunder og førere er uttatt til Continental Sheepdog Championship
13., 14. og 15. oktober 2000:
22867/95 Glen
01229/97 Moel Nap
04610/99 Nisses Craig
32382/91 Mac
18825/93 Rex
42396/94 Tiko
42394/94 Gunvald
13325/96 Pia

- Jon Sand, Sjåstad gård,
- Torbjørn Jaran Knive, Ringerigsv.
- Liv Oddny H. Hindenes, hindenes,
- Jon Sand, Sjåstad gård,
- Kjetil Vasstveit, Vasstveit,
- Ole Kristian Lien, Sørem,
- Torkjel Solbakken,
- Torkjel Solbakken.

3400 Lier
3330 Skotselv
5993 Ostereidet
3400 Lier
4210 Tau
2684 Gjendesheim
2688 Lom
2688 Lom

Reserve:
1. 04398/97 Lyn
2. 13466/95 Ny

- Torbjørn Jaran Knive, Ringerigsv. 3330 Skotselv
- Stein Svedahl,
7550 Hommelvik

Jon Sand oppnevnes som lagleder.
Nemnda har lagt til grunn gjeldende regler for uttak. Deltakerne tilskrives og
avkreves et svar innen en nærmere fastsatt frist, om de takker ja til den tildelte
plassen.
Det framlagte forslaget til retningslinjer for lagleder, med en mindre tilføyelse,
ble enstemmig vedtatt.

SAK 10/2000 - Kursplan for instruktørkurs
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Utsatt sak fra forrige møte.
På bakgrunn av vedtak i sak 04/99 hadde Per Helge laget forslag til kursopplegg for
instruktørkurs.
Dokument som følger saken:
•

Forslag til kursplan for instruktørkurs

Vedtak:
Forslaget til kursplan for instruktørkurs legges fram til diskusjon under de
vedtatte gjetehundseminarene, før det tas opp til endelig avgjørelse i
landsnemnda.

SAK 11/2000 - Eventuelt
Ingen saker
Arne Flatebø
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