
REFERAT 
 

 
 
fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 24. januar 2001. Møtet ble holdt i lokalene til Nsg i 
Parkveien i Oslo.. 
 
Disse var med på møtet: 

 Rolf A. Finstad 
 Per Helge Lindholt 
 Knut B. Simensen 
 Bjørn Ola Vaagaasarøygard 
 Arne Flatebø (sekretær) 

 
Frits van der Kooij var forhindret fra å møte. 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 01/2001 -  Referatsaker 

• Årsmelding for 2000 
• Forslag til budsjett for 2001 
• NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett 
• Høring av forslag til ny lov om hund og hundehold, utsendt fra Justis- og 

politidepartementet 
 

Sak 02/2001 -  Uttak til Continental 2001 
Sak 03/2000 - Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige 
Sak 04/2000 -  Arbeidsfordeling i nemnda 

• Oppfølging av vedtak i sak 13/2000 
• Hvordan få flere til å skrive artikler i Sau og Geit. 

Sak 05/2000 -  Forslaget fra Nord-Trøndelag om 3 dagers NM 
Sak 06/2000 -  NM 2001 

• NM 2001 i Suldal - statusrapport 
• Transport for langveisfarende hunder/førere fra flyplass til NM arena i 

Suldal 
• Problemstilling dommer/oppmann 

Sak 07/2000 - Rådgivende priser for person med hund i forbindelse med leie av sankehjelp 
Sak 08/2000 -  Forslag til nye lover for Nsg 
Sak 09/2000 -  Instruktør- og dommersamling i 2001 
Sak 10/2000 -  Forståelse av regler for deling av flokk og hvordan dømme kryssing ved 
  dobbelhenting. 
Sak 11/2000 -  Eventuelt 
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SAK 01/2001 - Referatsaker 
 
• Årsmelding for 2000 
• Forslag til budsjett for 2001 
• NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett 
• Høring av forslag til ny lov om hund og hundehold, utsendt fra Justis- og 

politidepartementet 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Sekretærens forslag til årsmelding for 2000 og budsjett for 2001, utarbeidet til styremøtet 

23. januar. 
• NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett 
 

 
 
SAK 02/2002 - Uttak til Continental Sheepdog Championship 
(CSC) 2001 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Forslag til deltaker på bakgrunn av regler for uttak (vil bli utdelt på møtet) 
• Regler for uttak til CSC 

 
Saksutredning: 
 
Det var utarbeidet et forslag til deltakerlist til årets CSC på bakgrunn av tidligere vedtatte 
regler for laguttak til Continental Sheepdog Championship. 
 

 
 

Vedtak: 
Nemnda slutter seg til NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett som blir å publisere 
på lagets hjemmeside på Internett. 
Høringsforslaget til ny lov om hund og hundehold, utsendt fra Justis- og 
politidepartementet skal kopieres og sendes alle medlemmene i nemnda. 
De framlagte referatsakene tas ellers til orientering. 

Vedtak: 
Den framlagte lista til deltakere fra Norge til CSC i 2001 ble enstemmig vedtatt. 
De aktuelle deltakerne samt 2 reserver tilskrives der en ber om svar tilbake om de vil ta 
mot den tildelte plassen. 
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Sak 03/2001 - Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
Det foreligger ikke noe vedlegg til saken.  
 
Saksutredning: 
 
Svenskene har bestemt Nordisk Mesterskap til samme helg som Kambenprøva er tenkt, det vil 
si 18. og 19. august. Dette skaper problem i forbindelse med laguttaket hos oss, siden vi i 
utgangspunktet hadde tenkt at de ledige plassene utover de som var direkte kvalifisert på 
bakgrunn av fjorårets NM, skulle være Verdalsprøva den 11. - 12. august og Kambenprøva 
helga etter.  
 
Spørsmålet var om nemnda kan få gjort noe med denne arrangementkollisjonen. Det hadde 
vært kontakt med svenskene for å påvirke tidspunktet for Nordisk, uten at dette har lykkes. 
 

 
 
SAK 04/2001 - Arbeidsfordeling i nemda. 

 
1. Oppfølging av vedtak i sak 13/2000 
2. Hvordan få flere til å skrive artikler i Sau og Geit. 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Vedtak i sak 13/2000 
  
Saksutredning: 
Noen av nemndsmedlemmene hadde gitt tilbakemelding på ønsket fagfelt.  
 
 
 

Vedtak: 
Nemnda tar til orientering at Nordisk Mesterskap og Kambenprøva kommer til å bli arrangert 
samme helg, nemlig 18. 19. august. 
Uttaket av 4 plasser og reserver, utover de 10 forhåndsuttatte fra NM i 2000 og vinneren av 
Nord-Norge serien i fjor, skal være på bakgrunn av begge Norgesserieprøvene i Verdal den 
11. - 12. august. Disse prøvene skal gå etter klasse 3 med dobbelhenting og deling av flokk. 
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SAK 05/2001 - Forslaget fra Nord-Trøndelag om 3 dagers NM - 
oppfølging av vedtak i sak 21/2000. 
 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Brev fra Nord-Trøndelag Gjeterhundlag 
 
Saksutredning: 
 
Nemnda vedtok i møte i forbindelse med NM 2000 følgende: 
 

Forslaget fra Nord-Trøndelag Gjeterhundlag, datert 19. september, tas opp til 
orientering og drøfting under det åpne møtet som holdes i forbindelse med årets NM. 
 
På nyåret 2001, etter at eventuelle nye medlemmer i fylkesnemndene er oppnevnt, 
sendes forslaget ut på en høringsrunde i fylka.  Landsnemnda fatter endelig vedtak i 
første møte etter høringsrunden er avsluttet. 

 

Vedtak: 
Nemnda fordelte arbeidsoppgavene slik: 
• Rolf A. Finstad   : Alt - Avlsspørsmål/Ansvarlig for stoff til Sau
       og Geit 
• Per Helge Lindholt  : Dataprogram/Avlsspørsmål/Kelpie 
• Knut B. Simensen   : Kelpie 
• Bjørn Ola Vaagaasarøygard : Kurs/Opplæring 
• Frits van der Kooij  : Gjeterhundprøver/Prøveregler 
 
Det bør legges opp til minst en artikkel om gjeterhund i hvert nr. av Sau og Geit.  
Rolf Finstad kontakter noen utvalgte personer for å høre om disse er villig til å ta på seg 
skrivearbeid til Sau og Geit. 
Manusfrister for Sau og Geit legges ut på lagets hjemmeside på Internett. 

Vedtak: 
Forslaget fra Nord-Trøndelag om å holde NM over 3 dager sendes fylkesnemndene/-
laga for høring.  
Landsnemnda er i utgangspunktet positiv til forslaget, men vil legge stor vekt på 
høringssvara fra fylka. I tilfelle forslaget blir vedtatt, vil det bli utarbeidet et system 
for  uttak til finaleomgangen/avsluttende omgang, som skal forsøke å fange opp de 
ulikheter i prøveforholdene som kan oppstå under de to innledende prøvedagene. 
Nord-Trøndelag orienteres om behandlingen av saken. 
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SAK 06/2001 -  NM 2001 
 
1. NM 2001 i Suldal - statusrapport 
2. Transport for langveisfarende hunder/førere fra flyplass til NM arena i Suldal 
3. Problemstilling dommer/oppmann 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Brev til Rogaland Gjetarhundlag, datert 26. april 2000 
 
Saksutredning: 
 
Det er kommet spørsmål angående transport av personer og hunder mellom flyplassen på 
Karmøy/Sola og NM-arenaen i Suldal. Dette er et ansvar som ligger under arrangørfylket, men 
nemnda bør sikre at det legges opp til en eller annen form for bringertjeneste for 
langveisfarende deltagere. 
 
Siste års NM på Sæbø tilsier at nemnda bør ha en gjennomgang og avklaring i forbindelse med 
ansvarsforhold når mer eller mindre uforutsatte forhold oppstår. Det er særs viktig å unngå at 
det blir ulike forhold for de konkurrerende deltakerne. 
 

 
 
SAK 07/2001 - Rådgivende priser for person med hund i 
forbindelse med leige av sankehjelp 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
Det foreligger ikke noe vedlegg til saken.  
 
Saksutredning: 

Vedtak: 
Rolf Finstad ga en kort statusrapport for NM-arrangementet for 2001. Alt synes å være i rute.
Nemnda vil understreke at det er viktig med god resultatservice, og regner med at arrangøren 
noterte seg flere gode detaljer fra NM i fjor. 
Transport av hunder fra flyplass til arenaen vil bli ordnet. 
 
Nemnda vedtok at det fra og med 2001 skal oppnevnes en oppmann og et jurymedlem fra 
arrangøren, til alle framtidige NM og Nordiske Mesterskap/Landskamper. Det skal være 
Norsk sau- og geitalslag som utpeker oppmann. Arrangørfylket peker ut jurymedlemmet. 
Oppmannen skal sørge for at deltakerne får så like forhold som mulig, og at arrangementet 
foregår i verdige former. Han skal ikke overprøve dommerens arbeid når det gjelder 
poenggivning. 
Rolf Finstad og Arne Flatebø utarbeider forslag til instruks for oppmann og jurymedlemmer. 
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Tid om annet kommer det spørsmål om veiledende priser for person med hund i forbindelse 
med innleid hjelp til sanking. 
 
Bør nemnda ha noen mening om dette og i tilfelle skal det anbefales en timepris? 
 

 
 
SAK 08/2001 - Forslag til nye lover for NSG 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Forslag til nye lover for Nsg  
 
Saksutredning: 
 
Forslag til nye lover for Norsk sau- og geitalslag er sendt ut på høring. Det har vakt noe 
oppsikt hos enkelte, at en ikke har funnet plass i vedtektene der det sies noe om prioritering av 
gjeterhundarbeidet i laget. 
 

 
 
SAK 09/2001 -  Instruktør- og dommersamling i 2001 
 
Dokument som følger saken: 
 
• Brev til Nord-Trøndelag Gjetarhundlag 
 
Saksutredning: 
 
Det er sendt brev til Nord-Trøndelag Gjeterhundlag v/ Olav Tiller med forespørsel om å ta på 
seg det praktiske ansvaret med å arrangere dommerkurs i 2001. Det er ikke kommet noen 
skriftlig tilbakemelding, men muntlig er det bekreftet at dette skal Nord-Trøndelag ordne. 
 

Vedtak: 
Nemnda vil foreslå en veiledende timesats på kr 250 for en person med hund som godtgjørelse 
ved leie av sankehjelp. Kjøregodtgjørelse bør være etter statens satser, som for tiden vil si  
kr 3,20 per km. 
Nemnda vil understreke at en må i alle tilfelle foreta en skjønnsmessig vurdering av hva som 
skal regnes som timegrunnlag (effektiv arbeidstid) ved faktureringen. 

Vedtak: 
Landsnemnda ønsker at det skal stå noe i vedtektene til Nsg om viktigheten av 
gjeterhundarbeidet. Styret skal gjøres oppmerksom på dette. 



En bør diskutere program for samlinga, bestemme tidspunkt og få avklart sted for 
arrangementet. 
 

 
 
SAK 10/2001 - Forståelse av regler for deling av flokk og hvordan 
dømme kryssing ved dobbelhenting 
 
Dokument som fulgte saken: 
 
• Regler for gjeterhundprøver 
• Dommerinstruks 
 
Saksutredning: 
 
Regler for gjeterhundprøver og dommerinstruksen har blitt praktisert litt ulikt når det gjelder 
deling av flokk ved dobbelhenting. Nemnda må se nærmere på disse forhold, slik at en får en 
noe mer presis formulering. 
 

Vedtak: 
Per Helge Lindholt, Liv Oddny H. Hindenes og Kristian K. Kleppe får i oppdrag å lage et 
opplegg for instruktørkursa i Nsg. Forslaget skal presenteres for nemnda i forbindelse 
med dommersamlingen i Verdal i august. Bjørn Ola Vaagaasarøygard har ansvar for å dra 
dette arbeidet i gang og koordinere det. 
 
Dommersamlingen ønskes lagt i tilknytning til Verdalsprøva. Et høvelig tidspunkt kan 
være 13. og 14. august. Dette må avklares med Nord-Trøndelag. 
Det skal forsøkes å legge opp til noe bruk av video i forbindelse med dommersamlingen. 
Knut Simensen vil kunne stå for dette dersom han skal delta på kurset. 

 

Vedtak: 
Rolf Finstad lager forslag til forbedring av teksten under punkt 28i i regler for 
gjeterhundprøver og punkt f i Dommerinstruksen. Tekstendringen skal presisere bedre
hvordan deling av flokk skal foregå i forbindelse med dobbelhenting. 
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SAK 10/2001 - Eventuelt  
 
Det er innkommet søknad fra Sør-Trøndelag om å få arrangere NM i 2002. Nemnda vil ikke på 
nåværende tidspunkt ta stilling til denne søknaden, da det er mulig at flere fylker vil søke. 
Søknaden vil bli behandlet i løpet av våren sommeren. 
Sør-Trøndelag skal orienteres om dette.  


