
REFERAT 
 

 
Møte i gjeterhundnemnda mandag 24. mars 2003, holdt i lokalene til Nsg i Parkveien 71 i 
Oslo. 
 
Disse var med på møtet: 

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

Per Helge Lindholt og Frits van der Kooij hadde meldt forfall. Vararepresentantene Ivar 
Thoresen og Bjørn Berntsen ble innkalt, men kunne ikke møte.  
 
 
Saksliste: 
 
Sak 01/2003 -  Referat saker 

• Årsmelding for 2002/ Resymé av året som gikk 
• Budsjett for 2003 
• Møte med NKK 26. april 2002 – Status for de saker som ble tatt opp på 

møtet med NKK? 
• Uttak til Nordisk Mesterskap 
• Planer om å oversette engelskspråklig bok om gjeterhundopplærin til 

norsk - statusrapport 
 
Sak 02/2003 -  Dommerkurs 2003 på Kamben 18. og 19. august. 
 
Sak 03/2003 -  Opplæringsprogram for gjeterhunddommere i Nsg 

• Brev fra Nordland Gjeterhundlag 
 
Sak 04/2003 - NM 2003 

• NM 2003 i Buskerud - Statusrapport 
• Søknad om å hold årets NM etter klasse 3 med deling av flokk 

 
Sak 05/2002 -  Søknad om å arrangere NM i 2004 og 2005 
 
Sak 06/2003 – Arbeid i landsnemnda framover 
 
Sak 07/2003-  Eventuelt 
 
 



Sak 01/2003 - Referatsaker 
• Årsmelding for 2002/ Resymé av året som gikk 
• Budsjett for 2003 
• Møte med NKK 26. april 2002 – Status for de saker som ble tatt opp på møtet med 

NKK? 
• Uttak til Nordisk Mesterskap 
• Planer om å oversette engelskspråklig bok om gjeterhundopplæring til norsk - 

statusrapport 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Årsmelding for 2003  
• Budsjett for gjeterhundsktoren, utarbeid av sekretæren, levert ledelsen i januar 
• Referat fra møtet den 26. april 2002 – Diverse mailer til/fra NKK 

 
Vedtak: 
Det undersøkes med Lindholt om det går an, uten for mye arbeid, å få utlistet statistikk over 
nye hunder og førere med godkjent prøve siste år. 
 
I forbindelse med siste års NM i Selbu ble kvea krympet i finaleomgangen. Spørsmål om 
størrelsen på kve tas opp på dommerkurset i august. 
 
NKK purres på de spørsmål som ble tatt opp i møtet mellom NKK og Nsg 26. april 2002. 
 
Det sendes brev til NKK der det pekes på legalitetsproblem når hundeeier røntger egne hunder 
eller hunder vedkommende har økonomisk interesse i. 
 
Samarbeidet med Landbruksforlaget om oversetting av boka til Derek Scrimgeour ”talking 
Sheepdogs” skal fortsette. Rolf Finstad blir nemndas representant i forbindelse med faglige 
spørsmål. 
 
Uttak til ”Nordisk” skal for ettertiden gå etter følgende kriterier: 

1. De 10 første på resultatlista fra NM året før er automatisk kvalifisert. 
2. Vinneren av NNC året før er automatisk kvalifisert, med nr. 2 og 3 som reserve. 
3. De øvrige inkludert to reserver, tas ut etter plassering i Norgesserien året før. En skal 

da gå nedover lista til en har fylt kvoten på 15 hunder. 
4. Ingen kan starte med mer enn to hunder. 

 
De øvrige referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 02/2003 - Dommerkurs 2003 på Kamben 18. og 19. august. 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev til dommere og dommerelever – kurset 2001 
 
 



Saksutredning: 
Det er nå to år siden sist dommersamling. Det er derfor bestilt plass på Kamben Høyfjellshotell 
for å holde kurs i forbindelse med ”Kambenprøva”. Kurset vært fra mandag 18. august til  
tirsdag 19. august.  
 
Alle dommerer og dommerelever bør inviteres til å delta på kurset. 
 
Nemnda diskuterte gjennom opplegget for kurset – om kurset bør gå etter same opplegg som 
tidligere, eller om det bør gjøres noen justeringer. 
 
Vedtak: 
Opplegget bør gå etter stort sett samme lest som sist. Følgende tema bør rettes spesiell 
oppmerksomhet mot: 

• Dommers rolle i forbindelse med orientering for nye deltakere 
• Deling av flokk 
• Kve 

Rolf Finstad (kursleder), Jon Sand og Kristian Kleppe oppnevnes som instruktører. Rolf 
kontakter Jon og Kristian for å høre om de kan ta på seg oppdraget. 
 
Chris Smart eller John Wilson forespørres om å delta som medinstruktører. Arne kontakter Jon 
Sand om dette. 
 
De oppsatte instruktørene holder planleggingsmøte i forkant av kurset. 
 
I invitasjonsbrevet til dommere/dommerelever skal alle som ikke ønsker/kan delta avkreves et 
svar om de fortsatt  ønsker å stå på lista over aktive dommere. 
 
  
Sak 03/2003 - Opplæringsprogram for gjeterhunddommere i Nsg 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev fra Nordland Gjeterhundlag og foreløpig svarbrev fra sekretæren  
 
 
Saksutredning: 
Nordland Gjeterhundlag har kommer med kommentarer til opplæringsprogrammet for 
gjeterhunddommere. Sekretæren har sendt et foreløpig svar, men lovet at brevet skulle bli tatt 
opp i landsnemnda. 
 
Nemnda gikk gjennom tidligere vedtatte opplæringsprogram for å se om det er sider ved dette 
som det bør endres på. 
 



Vedtak: 
Det innarbeides i ”Opplæringsprogram for gjeterhunddommere” krav om at dommerelever 
som deltar på dommerkurs nr. 2 skal i løpet av kurset avlegge en eksamen/vurdering, dersom 
de ellers oppfyller krava som er satt opp i opplæringsprogrammet. Eksamenen/vurderingen 
skal gjøres på bakgrunn av selvstendig dømming av 3-5 ekvipasjer. Instruktørene skal være 
sensorer og eventuelt godkjenne elevene som dommere. 
 
Sekretæren innarbeider dette punktet i ”Opplæringsprogram for gjeterhunddommere”. 
 
Nordland gjeterhundlag orienteres om vedtaket i landsnemnda. 
 
 
Sak 04/2003 - NM 2003 

• NM 2003 i Buskerud - Statusrapport 
• Søknad om å hold årets NM etter klasse 3 med deling av flokk 

 
 
Dokument som følger saken: 

• Referat fra møte i NM-komiteen 13. februar 
• Aktivitetsplan 
• Markedsførings- og informasjonsplan 
• Budsjett for NM-2003  

 
Saksutredning: 
Gjeterhundnemnda i Buskerud har i utgangspunktet lagt lista høyt når det gjelder kvaliteten på 
årets NM. Det legges opp til stor aktivitet utover det som skal foregå på banen. Dette er gjort 
for å dra mer publikum og medier, og på den måten gjøre arrangementet mer attraktivt for 
sponsorer. Målet er sjølsagt å gjøre en god PR-innsats for gjeterhunden og gjennomføre et godt 
mesterskap som også går med overskudd. Et eventuelt økonomisk overskudd vil bli pløyd 
tilbake til gjeterhundaktiviteter i Buskerud. 
 
Gjeterhundnemnda legger opp til 80 NM-deltakere og en finaleomgang med 15. Da det er 
ønske fra arrangøren å kjøre konkurransen etter klasse tre med deling av flokk, både i 
innledende omgang og i finalen, mener en at dette må klargjøres med landsnemnda. Det søkes 
derfor om et slikt opplegg. 
 
Vedtak: 
Landsnemnda godkjenner opplegget fra gjeterhundnemnda i Buskerud med 80 hunder totalt, 
15 i finaleomgangen, og at konkurransen går etter klasse tre med deling av flokk både i 
innledende omgang og i finalen. Deling av flok skal foregå etter kve i innledende omgang. 
Arrangøren står fritt til å avgjøre om deling av flokk i finalen skal foregå før eller etter kve. 
 
Dersom forholda tilsier at arrangementet blir vanskelig å gjennomføre innen tidsramma, skal 
deling av flokk utgå. Dette avgjør oppmann i samråd med arrangør. 
 
 



Sak 05/2002 - Søknad om å arrangere NM i 2004 og 2005 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev fra gjeterhundnemnda i Hordaland 
• Brev fra Oppland Gjeterhundlag 

 
Saksutredning: 
Gjeterhundnemnda i Hordaland har i brev søkt om å få arrangere NM i bruk av gjeterhund i 
2004. De opplyser at konkurransearenaen vil ligge i Omvikdalen med innkvartering i 
Rosendal. Det vil bli en avstand på ca. 6 km mellom arena og innkvarteringshotellet. 
 
Oppland Gjeterhundlag søker NM for 2005. Her er det ikke sagt noe om sted eller overnatting. 
 
Vedtak: 
Hordaland får tildelt NM i bruk av gjeterhund for 2004 etter det skisserte opplegget i mottatte 
søknad. 
 
Mest høvelig tidspunkt vil være 16. og 17. oktober eventuelt 9. og 10. oktober. Dette må 
avklares nærmere med arrangøren. 
 
I forbindelse med NM-arrangementet er oppgaver som fordeling av deltakerkvoter til fylkene, 
påmelding, fordeling av eventuelle reserveplasser mellom fylker, oppnevning av dommer og 
oppmann for arrangementet samt ansvar for vandrepremier, tillagt Nsg. Alt annet som har med 
NM å gjøre må ordnes av arrangørfylket. 
 
Det tas nærmere kontakt med Oppland Gjeterhundlag for å avklare sted for arrangementet før 
det fattes vedtak om tildeling.  
 
 
Sak 06/2003 – Arbeid i landsnemnda framover 
  
Landsnemnda bør tid om annet ha prinsipielle diskusjoner om sin arbeidsform. Denne posten 
på sakslista ble satt opp for at medlemmene i nemnda skulle få muligheter til å komme med 
impulser og ideer for å vitalisere gjeterhundaktiviteter sentralt, på fylkesplanet og lokalt.  
 
Det var ikke meningen at det først og fremst skulle fattes formelle vedtak under denne posten. 
Eventuelle innspill var meningen skulle bli tatt opp og diskutert nærmere i nemnda. Målet var 
at en skulle forsøke å tenke kreativt og kanskje både litt nytt og litt tradisjonelt.  
 
Vedtak: 
Det siste av de planlagte distriktsmøtene, møtet for Hedmark, Akershus og Østfold, avvikles i 
løpet av våren. Rolf Finstad og Per Helge Lindholt har ansvar for at dette blir gjort. 
 
Sekretæren for nemnda sender brev til fylkesnemndene/-laga og ber om innspill/synspunkter på 
arbeidet i landsnemnda og gjeterhundarbeidet i Nsg generelt.  
 
Landsnemnda ber styret i Nsg om å forespørre gjeterhundnemndene/-laga i fylka når det til 
sommeren skal oppnevnes råd og utvalg i Nsg.  
 



Rolf Finstad ønsker ikke gjenoppnevning som leder eller medlem av landsnemnda for 
gjeterhund. 
 
 
Sak 07/2003-  Eventuelt 
 
Opplegg for instruktørkurs. 
 
Vedtak: 
Bjørn Ola Vaagaasarøygard kontakter Per Helge Lindholt, Liv Oddny H. Hindenes og Kristian 
K. Kleppe for å ”sy” ferdig et instruktørkursopplegg.  Dette gjøres med bakgrunn i det som alt 
er skrive. Det skrevne materialet oversendes Nsg.   Sekretæren for nemnda utarbeider et 
kursopplegg for PowerPoint i samarbeid med Bjørn Ola Vaagaasarøygard. 
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