
REFERAT 
 

 
Møte i gjeterhundnemnda mandag 4. februar 2002, holdt i lokalene til Nsg i Parkveien 71 i Oslo.. 
 
Disse var med på møtet: 

 Rolf A. Finstad 
 Frits van der Kooij 
 Per Helge Lindholt 
 Knut B. Simensen 
 Bjørn Ola Vaagaasarøygard 
 Bjørn Berntsen (2. varamann) 
 Arne Flatebø (sekretær) 

 
Saksliste: 
Sak 01/2002 -  Refferatsaker 

• Årsmelding for 2001/ Resymé av året som gikk 
• Budsjett for 2002 
• Referater og brev fra Continental - engelsk 
• Dommer må ha ro under dømming. Stille sone bak dommer. 
• Møte med NKK 

Sak 02/2002 -  Arbeidsfordeling i nemnda/Handlingsplan for 2002 
• Artikler til Sau og Geit 
• Hvordan drive PR/info. om vår virksomhet? 
• Kontakten med fylkesnemndene 

Sak 03/2002 -  Opplegg for instruktørkursa 
• Kursopplegg 
• Instruktørkurs 2002 i Hattfjeldal. Siste uke mars/første uke april 
• Andre instruktørkurs/-samlinger? 

Sak 04/2002 -  Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige 
• Arrangørfylke? 
• Tidspunkt? 
• Hvilke prøver skal vær tellende til uttak. Alt.: 1 prøve fra Rogaland pluss 1 

prøve fra Kamben? Skal det arrangeres Kl 3-prøver? 
Sak 05/2002 -  Uttaksreglene for deltaking i Continental.  

• Uttaksreglene 
• Uttak til Continental 2002 

Sak 06/2002 -  Regler for Championat i NKK 
Sak 07/2002 - Registrering av working kelpie (WK) 
Sak 08/2002 -  Erfaringer fra NM 2001 med en dommer og oppmann. Evaluering av 

arrangementet 
Sak 09/2002 -  NM 2002 

• NM 2001 i Sælbu – statusrapport 
• Antall ekvipasjer i finale  – Spørsmål fra Fremo 

Sak 10/2002 -  Eventuelt 
• Eventuelle behov for endring av ”Regler for gjeterhundprøver”, 

”Dommerinstruks” og andre regler/retningslinjer? 
• Egen diskusjonsside om gjeterhund på hjemmesidene til Nsg? 
• NM 2003 
• Gjeterhundbok/oversetting av engelsk bok? 



 2

SAK 01/2002 - Referatsaker 
a) Årsmelding for 2001/ Resymé av året som gikk 
b) Budsjett for 2002 
c) Referater fra Continental. 
d) Dommer må ha ro under dømming. Stille sone bak dommer? 
e) Møte med NKK 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Årsmelding for 2002 vil bli utdelt i møtet 
• Budsjettforslag for gjeterhundsktoren, utarbeid av sekretæren, levert styret i november 
• Brev og referat fra Continental 

 
Vedtak: 
a) Premietilskuddet til NM-arrangøren skal være kr 1.500. 
 
b) Rolf Finstad kontakter Jon Sand for å avklare lagleders fullmakter i forbindelse med møter i 

CSC-komiteen.  
 
c) Oppmann/dommer sier fra dersom publikum sjenerer dommeren under en prøve. 
 
De framlagte referatsakene for øvrig tas til orientering. 
 
 

SAK 02/2002 - Arbeidsfordeling i nemnda/Handlingsplan for 2002 
• Artikler til Sau og Geit 
• Hvordan drive PR/info. om vår virksomhet? 
• Kontakten med fylkesnemndene 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Forslag til handlingsplan for 2002 ble lagt fram i møtet. 
 
Saksutredning: 
Et målrettet arbeid bør ha en arbeidsplan. Det er viktig å ta seg tid til å drøfte strategien med det arbeidet 
en er utpekt til å utrette. I den forbindelse vil det være greit å ha en kort (punktvis) plan med beskrivelse 
av arbeidesoppgavene, med tidsfrister (milepeler) og ansvarsfordeling. Rolf Finstad hadde utarbeidet 
en slik plan som ble lagt fram i møtet. 
 
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til arbeidsplan, med mindre justeringer, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 03/2002 - Opplegg for instruktørkursa 

• Kursopplegg 
• Instruktørkurs 2002 i Hattfjeldal. 
• Andre instruktørkurs/-samlinger? 

 
Dokument som fulgte saken: 

• En foreløpig skisse til kursplan ble presentert i møtet.  
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Saksutredning: 
Det ble vedtatt i møtet i nemnda den 24. januar i fjor at det skulle utarbeides en plan for instruktørkursa. 
Nemnda utpekte Bjørn Ola Vaagaasarøygard som ansvarlige for dette arbeidet. Han skulle ha med seg 
Per Helge Lindholdt, siden han hadde arbeid med dette tidligere. 
 
Vedtak: 
Kursopplegget vil bli ferdig etter at instruktørkurset i Nordland i mars/april er avviklet. Kristian 
K. Kleppe og Bjørn Ola Vaagaasarøygard skal være instruktører på kurset.  
 
Per Helge Lindholt lager et endelig forslag til del 2 for instruktørsamlinger/-kurs. 
 
Frist for et ferdig opplegg for instruktørkurs er 1. juni 2002. 
 
 
SAK 04/2001 - Nordisk Mesterskap/landskamp mot Sverige 

• Arrangørfylke? 
• Tidspunkt? 
• Hvilke prøver skal vær tellende til uttak. Alt.: 1 prøve fra Rogaland pluss 1 prøve fra 

Kamben? Skal det arrangeres Kl 3-prøver? 
 
Dokument som fulgte saken: 
Det forelåg ikke noe vedlegg til saken.  
 
Saksutredning: 
Dagens reglene for uttak til ”Nordisk” er som følger: 

De 10 beste fra NM i året før er automatisk kvalifisert til å delta i landskampen/nordisk 
mesterskap. De 5 andre plassene fordeles med 1 til vinneren av NNC (“Nord-Norgescupen”) i 
foregående år og de 4 andre, samt reserver, etter samlet resultat av to uttakingsprøver i 
forbindelse med ”Norgesserien” samme år.  

 
Nemnda må raskt avklare arrangørsted/-fylke og tidspunkt for ”Nordisk”. Det er flere som alt har stilt 
spørsmål om dette. Sverige har ytret ønske om at stedet ikke må ligge for langt nord eller vest. Det blir da 
østlandsfylkene som i så fall må ta på seg arrangementet. 
 
Vedtak: 
Arrangørsted: Valdres – Oppland. 
Tidspunkt: 24.-25. august. 
Uttak: de 10 beste fra NM i 2001 samt vinneren av ”Nord-Norgescupen” er automatisk 
kvalifisert. De resterende 4, samt reserver, skal tas ut på bakgrunn av samlet plasspoeng i 
”Norgesserien” etter siste prøven på Kamben i Buskerud 18. august 2002. 
 
 

SAK 05/2001 - Uttaksreglene for deltaking i Continental.  
• Uttak til Continental 2002 
• Uttaksreglene 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Innstilling av aktuelle kandidater på bakgrunn av eksisterende uttaksregler ble framlagt i 
møtet 

• Uttaksregler for deltaking i Continental Sheepdog Championship (CSC) 
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Saksutredning: 
Uttak av ekvipasjer for representasjon i ”Nordisk” og CSC har alltid blitt diskutert hundefolk imellom. 
Denne diskusjonen er engasjerende og kan også være fruktbar, men den kan også være ødeleggende for et 
godt miljø. For at en skal få noe positivt ut av en slik diskusjon er det viktig at en er enige om 
målsettingen med å delta i ”Nordisk” og CSC. Dersom målet med deltakelse er fastlagt, burde det også 
være forholdsvis greit å komme fram til et utakssystem som alle kan samle seg om. 
 
På det åpne møtet dagen før fjorårets NM i Suldal, ble uttak til CSC diskutert. Det var delte oppfatninger 
om hvordan dette skulle/burde foregå. Bakgrunnen for at tema var satt opp som sak  på møtet i Suldal, 
var at det hadde framkomet en del kritikk av fjorårets uttak, både til ”Nordisk” og til CSC. Særlig 
kritiske var enkelte til at noen førere hadde fått tillatelse til å bytte hund. 
 
Dersom en skal driste seg til noen konklusjon fra møtet i Suldal, må det bli at signala stort sett gikk i 
retning av at en fortsatt bør bruke dagens system for uttak, men at det må kunne gis anledning til noe 
mer skjønn. Blant annet kom det opp at det kan være aktuelt å gi en kvote på 1, 2 eller 3 hunder der 
hundene blir uttatt på bakgrunn av skjønn, til hvert av arrangementene. 
 
Nemnda drøftet også gjennom problemstillingen med å la førere som er uttatt, enten til ”Nordisk” eller 
CSC, bytte hund. Spørsmålet var gjenstand for mye diskusjon i Suldal. Her bør en huske på at når en 
tillater bytting av hund, kan det til en viss grad hevdes, at en dermed da også godtar bruk av skjønn ved 
uttaket. 
 
Vedtak: 
Arrangør: Sverige (Stockholm) 
Tidspunkt: 29.-31. august. 
Følgende hunder er tatt ut: 
Nr Hund  Fører 

1 04398/97 Lyn Knive, Torbjørn Jaran , Ringeriksvn 8, 3331 Skotselv 
2 19322/95 Glen Hindenes, Sander, Hindenes, 5993 Ostereidet 
3 18825/93 Rex Vasstveit, Kjetil, 4124 Tau 
4 ISDS236162 Drift Hindenes, Sander, Hindenes, 5993 Ostereidet 
5 09552/93 Tydd Ytre, Torstein S , 2694 Skjåk 
6 13325/96 Pia Solbakken, Torkjel , 2688 Lom 
7 09793/98 Star Hindenes, Liv Oddny H , Hindenes , 5993 Ostereidet 
8 ISDS229757 Moss Sand, Jon, Sjåstad, 3400 Lier 

Reserve: 
9 ISDS208760 Slip Sand, Jon , Sjåstad , 3400 Lier 

 
De aktuelle deltakerne samt reserve tilskrives der en ber om svar tilbake om de tar imot den 
tildelte plassen. 
 
Rolf Finstad og Frits van der Kooij reviderer uttakreglene. Frist for dette arbeidet er 1. mars 
2002. 
 
 

SAK 06/2001 -  Regler for Championat i NKK 
 
Dokument som fulgte saken: 
Det forelåg ikke noe vedlegg til saken.  
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Saksutredning: 
NKK sine reglene for å oppnå Championat, f.eks. i lydighet eller agility, går blant annet ut på  at hunden 
må ha oppnådd en minstegrad på eksteriørutstilling. Spørsmålet som har dukket opp er om en ikke heller 
burde sette krav til at hunden har godkjent gjeterhundprøve. 
 
Vedtak: 
Rolf Finstad, Per Helge Lindholt og Arne Flatebø tar saken opp med NKK i eget møte. Se sak 
07/2002. 
 
 
SAK 07/2001 - Registrering av working kelpie (WK) 
 
Dokument som følger saken: 

• Kopi av mail fra Simensen 
• Informasjon om registrering av Working Kelpies SKKs annexregister 

 
Saksutredning: 
Knut Simensen hadde sendt en mail til Nsg angående utforming av stamtavla for working kelpie (WK) 
på bakgrunn av en henvendelse fra styret i Norsk Working Kelpie Klubb. Saken ble utvidet til også å 
gjelde registrering av WK. Jamfør det som er bestemt i Sverige. 
 
Vedtak: 
Det tas kontakt med NKK for å få til et møte der registrering av working kelpie diskuteres. Fra 
Nsg møter Rolf Finstad, Per Helge Lindholt og Arne Flatebø.  
 
 
SAK 08/2001 - Erfaringer fra NM 2001 med en dommer og oppmann. 
Evaluering av arrangementet 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Retningslinjer for oppmann ved større gjeterhundprøver, som i første rekke NM og Nordisk 
Mesterskap 

 
Saksutredning: 
Fjorårets NM var det første NM der en hadde offisielt oppnevnte egen oppmann for arrangementet. Det 
vil være nyttig å diskutere gjennom om instruksen for oppmann er god nok, og om erfaringer fra siste år 
tilsier noen endringer, eventuelt presiseringer. 
 
I vedlagte retningslinjer for oppmann er det laget et forslag som presiserer to punkter. 
 
Bjørn Berntsen som var dommer fra siste års NM, redegjorde for hvordan han som dommer såg på at det 
var egen oppmann for arrangementet. Nemnda diskuterte ellers de erfaringene en mente å ha fått fra NM 
2001. 
 
Vedtak: 
På bakgrunn av erfaringer fra NM i 2001 mener nemnda at en skal fortsette med bare en 
dommer og egen oppmann for NM. 
 
De endringene/presiseringene som var foreslått i regler for oppmann ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 08/2001 - NM 2002 
• NM 2001 i Sælbu – statusrapport 
• Antall ekvipasjer i finale  - Spørsmål fra Fremo 

 
Dokument som fulgte saken: 
Det forelåg ikke noe vedlegg til saken. 
 
Saksutredning: 
Bjørn Berntsen holdt en kort orientering om status for årets NM i Selbu. 
 
Spørsmålet fra arrangørfylket om hvor mange ekvipasjer som totalt kan stille i årets NM, og hvor mange 
som skal gå i finaleomgangen, ble diskutert. 
 
Finalen skal gå etter kl 3 med deling av flokk. Nemnda diskuterte også om deling av flokk skal foregå før 
eller etter kve.  
 
Vedtak: 
Bjørn Berntsen sin redegjørelse om status for NM 2002 tas til orientering. 
 
På bakgrunn av ønske fra arrangørfylket økes antall deltakere totalt i NM fra 75 til 80, og antall 
finaledeltakere fra 10 til 15. 
 
I finalen skal deling av flokk foregå etter kve. 
 
 
SAK 10/2001 -  Eventuelt 

a) Eventuelle behov for endring av ”Regler for gjeterhundprøver”, ”Dommerinstruks” og andre 
regler/retningslinjer? 

b) Egen diskusjonsside om gjeterhund på hjemmesidene til Nsg? 
c) NM 2003 
d) Gjeterhundbok/oversetting av engelsk bok? 
 

Vedtak: 
a) Spørsmål om praktisering av dømming fra port 3 til kve i klasse 1 ble reist. Dette vil bli vurdert 

i forbindelse med neste dommerkurs. 
b) Foreløpig mener nemnda at en bør vente med slike diskusjonssider. 
c) Det tas kontakt med aktuelle fylker for å undersøke om det kan være interesse for å søke om NM 

i 2003. 
d) Nemnda mente at det er lite aktuelt å gå i gang med et eget norskt bokprosjekt. Derimot er det 

svært interessant om en kunne oversette ei av de gode engelsk bøkene til norsk. I den 
sammenheng ble boka ”Training the sheep dog” av Thomas Longton, nevnt som den mest 
aktuell. Det tas kontakt med Landbruksforlaget for å komme videre med saken. 


