REFERAT
fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf
Finstad.
Disse var med på møtet:
Rolf A. Finstad
Frits van der Kooij
Per Helge Lindholt
Knut B. Simensen
Bjørn Ola Vaagaasarøygard
Ivar Thoresen
Bjørn Berntsen
Arne Flatebø (sekretær)
Saksliste:
Sak 12/2000 a.
b.
c.
d.
Sak 13/2000 Sak 14/2000 Sak 15/2000 Sak 16/2000 Sak 17/2000 Sak 18/2000 Sak 19/2000 -

Refferatsaker
Spørsmål om oversettelse av engelsk bok om gjeterhund til norsk
Spørsmål om landsnemnda (Nsg) kan formidle salg av gjeterhundfløyter
Nordisk mesterskap/landskampen mot Sverige
CSC
Fordeling av fagoppgaver blandt medlemmer av nemnda
Planlegging av dommerkurs/-samlinger og instruktørkurs/-samlinger
Vandrepremie til NM-mester
NM 2000/2001
Registrering av BC og AK
Evaluering av kontaktmøtene med fylka
Skal det gis en egen godkjenningsbekreftelse på hunder som har greid godkjent
prøve (minst 50 poeng)?
Sak 20/2000 - Eventuelt

SAK 12/2000 - Refferatsaker
a)
b)
c)
d)

Spørsmål om oversettelse av engelsk bok om gjeterhund til norsk
Spørsmål om landsnemnda (Nsg) kan formidle salg av gjeterhundfløyter
Nordisk mesterskap/landskampen mot Sverige
CSC

Dokument som fulgte saken:
Det foreligger ikke noe skriftlig, men det ble gitt en muntlig orientering.

Saksutredning:
I forbindelse med c) Nordisk mesterskap/landskamp mot Sverige ble det gitt ros til arrangøren
for god gjennomføring av sjølve prøven, men ressultatservicen kunne vært bedre. I den
forbindelse ble det også diskusjon om rangering av hunder for prøver der det blir gått
finaleomgang for de beste. Det var spørsmål om en skulle rangere hundene slik det er beskrive
i reglene eller om det bør gjøres på annen måte.
Vedtak:
De framlagte referatsakene tas til orientering.
a) Rolf Finstad lager liste over aktuell litratur som kunngjøres på lagets hjemmeside og i Sau
og Geit.
b) Det lages en oversikt over de som har hundefløyter for salg. Lista legges ut på lagets
hjemmeside.
Når det gjelder rangering av hunder som ligger likt i sumpoeng skal disse rangeres som
beskrive i Regler for gjeterhund punkt 28k, også når poengsummene for innledende omgang og
finaleomgang legges sammen.

SAK 13/2000 - Fordeling av fagoppgaver blandt medlemmer av nemnda
Dokument som følgde saken:
Det forelå ingen vedlegg til saken.
Saksutredning:
Siden dette var det første møte i den nyoppnevnte nemnda gikk leder gjennom
arbeidsoppgavene til nemnda og ga eksempel på fordeling av oppgaver mellom medlemmene.
Vedtak:
Hver enkelt nemndsmedlem tenker gjennom hvilke saksfelt som interesserer mest og gir
tilbakemelding til sekretæren innen oktober 2000. Ansvarsfordeling på saksfelt mellom
medlemmene i nemnda vil så bli tatt i neste møte.

Sak 14/2000 - Planlegging av dommerkurs/-samlinger og instruktørkurs/samlinger
Dokument som fulgte saken:
Det forelå ingen vedlegg til saken.

Saksutredning:
Nemnda diskuterte behovet for og opplegg for framtidige dommerkurs/-samlinger og
instruktørkurs/-samlinger.
Vedtak:
Det skal holdes samling for de mest sentrale instruktørene i begynnelsen av 2001. Leder og
sekretær får i oppdrag å jobbe videre med saken og utarbeide program for instruktørsamlingen.
Det skal holdes dommerkurs i juli 2001 for alle dommere og dommerelever.
Nord-Trøndelag får forespørsel om å finne et egnet sted, ikke for langt fra Vernes, og om de er
villige til å stå for det praktiske i forbindelse med gjennomføringen av kurset.

SAK 15/2000 - Vandrepremie til NM-mester
Dokument som fulgte saken:
•

Statutter for vandrepremie fra Os Husdyrmerkefabrikk

Saksutredning:
Vandrepremien til NM-vinneren som var gitt av Os husdyrmerkefabrikk ble tildelt Torbjørn
Jaran Knive til odel og eie i fjor da han vant den for tredje gang. En må derfor skaffe ny
vandrepremie til NM-mesteren.
Nå har det seg slik at Norsk sau- og geitalslag/landsnemnda ikke har hatt noen vandrepremie,
men det har blitt gitt et premietilskudd som det het seg skulle gå til NM-vinneren. De siste åra
er det ikke gitt slikt premietilskudd.
Nemnda diskuterte om vandrepremien denne gangen gis av Nsg/ landsnemnda, og at Os
Husdyrmerkefabrikk får tilbud om å gi vandrepremie til f.eks. eier av beste norskfødte hund.
Vedtak:
Nemnda går inn for at vandrepremien til NM-vinneren denne gangen blir gitt av Nsg.
Os Husdyrmerkefabrikk får tilbud om å gi vandrepremie til eier av beste norskfødte hund.

SAK 16/2000 - NM 2000 og 2001
Dokument som fulgte saken:
Det forelå ingen vedlegg til saken.

Saksutredning:
Leder orienterte om de kontakter han hadde hatt med arrangørfylket, bant annet i forbindelse
med oppnevning av dommere og resultatservice. Det har kommet ønske fra arrangøren om at
dommerne skal gi delpoeng fortløpende som offentliggjøres for publikum på ei godt synlig
tavle.
Nemnda diskuterte fagtema for det åpne møtet fredag kveld.
Vedtak:
Fagtema for møtet fredag 6. oktober:
Fra kl 18.00: - Fôring av hund
Fra kl 19.30: - Orientering om aktuelle saker fra landsnemnda
- Åpen post
- Kort orientering fra hoveddommer
- Praktiske spørsmål fra arrangøren
- Neste års NM-arrangør presenterer sitt opplegg
Nemnda oppnevnte Kristian K. Kleppe (hoveddommer) og Leif Tore Woldstad som dommere.
Offentliggjøring av delpoeng skal foregå som tidligere. Det vil si at delpoeng for hver deltaker
tidligst kan offentliggjøres etter at hele øvelsen er avsluttet.
Når delpoeng kan offentliggjøres på NM-arrangement eller andre gjeterhundprøver, skal tas
opp som egen sak på dommerkurset til neste år.

SAK 17/2000 - Registrering av BC og AK
Dokument som fulgte saken:
•
•
•

Brev fra Kjellfrid Ingebriktsen
E-post fra Odd Magne Nilsen
Brev fra NKK om registrering av enkelthunder med avlsforbud

Saksutredning:
Spørsmål om todeling av kelpierasen som var tatt opp i brevet til Ingebriktsen ble drøftet.
Spørsmålet om hva som bør stå på registreringsbeviset for working kelpie som Odd Magne
Nilsen hadde tatt opp ble også diskutert.
Brevet fra NKK om registrering av enkelthunder med avlsforbud ble diskutert. Dette kan gi en
begrenset avlsmulighet for hunder med høy HD-prosent på avkommet sitt.
Møtet som var ønsket å holde med NKK, vedtatt på siste møte i nemnda, har så langt ikke blitt
gjennomført. Årsaken til dette er manglende respons fra NKK.

Vedtak:
Dagens praksis med listeføring av working kelpie mener nemnda at det ikke er grunnlag for å
foreslå noen endringer av.
Det jobbes videre med å få til et møte med NKK.

SAK 18/2000 - Evaluering av kontaktmøtene med fylka
Dokument som fulgte saken:
•
•
•

Referat fra møtet i Trøndelag 3. mars
Referat fra møtet i Lom 2. april og brev fra leder i Møre og Romsdal sau- og geitalslag
Referat fra møtet på Vollan /Nord-Norge) 8 april

Saksutredning:
Møtene for Sør-Vestlandet, Sørlandsfylkene og noen Østlandsfylker er ikke gjennomført.
Nemnda mener at disse fylkene bør kunne samle på to møter.
Leder gikk gjennom referatene fra de møtene som var avholdt. Møtene ble svært godt mottatt.
Flere av møtedeltakerne hadde pekt på at det bør bli faste rutiner for slike kontaktmøter.
Nemnda diskuterte hva som kom ut av kontaktmøtene, hvilke saker som eventuelt bør følges
opp og om det skal etableres faste rutiner for slike kontaktmøter for framtida. Om opplegget for
eventuelle framtidige møter bør justeres eller endres ble også diskutert.
Vedtak:
De siste møtene skal avvikles så fort som mulig og før nyttår.
Oppfølging er blant annet:
• Samling av sentrale instruktører
• Rekrutteringsarbeidet, få med nye hundeeiere på dressurkurs og få flere til å bruke hund
i praktisk arbeid
• Dommerkurs i 2001
• Etablere ordning med fast kontaktperson i nemnda for alle fylkesnemndene/-laga

SAK 19/2000 - Skal det gis en egen godkjenningsbekreftelse på hunder som
har greid godkjent prøve (minst 50 poeng)?
Dokument som fulgte saken:
Det forelå ingen vedlegg til saken.

Saksutredning:
Tid om annet kommer det spørsmål/ønsker om at det bør gis ut en egen erklæring for hunder
som har gått gjeterhundprøve og som etter dommers skjønn kan godkjennes for praktisk arbeid.
Dette har også vært diskutert tidligere uten at en kom noe nærmere en løsning enn den vi har i
dag. Nord-Trøndelag Gjeterhundlag lager et gjeterhundbevis for hunder som har klart minst 50
poeng på gjeterhundprøve. Dette gjeterhundbeviset kan andre fylker bestille fra NordTrøndelag. Det er flere fylkeslag/-nemnder som har benyttet seg av dette opplegget.
Nemnda diskuterte om dommeren i tillegg til poenggiving også burde gi merknader på
dømmeskjema om hunden kunne godkjennes i praktisk arbeid.
Vedtak:
Nemnda konkluderte med at dagens praksis ikke bør endres. Det vil si at minst 50 poeng gir
godkjent prøve, men er ikke noe bruksbevis.

SAK 20/2000 - Eventuelt
Det ble tatt opp spørsmål om årets vinner av Nord-Norges cupen bør få starte i årets NM i
staden for fjorårets vinner. Årets fylkeskvoter er fordelt, og dermed kan dette ikke få noen
betydning for dette året. Om dette skal endre siden må nemnda diskutere nærmere på neste
møte.

