
 1

REFERAT 
 

 
Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 
 
Disse var med på møtet: 

 Egil Lutdal (leder) 
 Bjørn Ola Vaagaasarøygard 
 Per Helge Lindholt 
 Arne Flatebø (sekretær) 

Saksliste: 
 
Sak 01/2004 -  Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging 
 
Sak 02/2004 -  Evalueringsrapporten fra NM 2003 
 
Sak 03/2004 - NM 2004 
 
Sak 04/2004 -  Nordisk Mesterskap 2004 
 
Sak 05/2004 - CSC 2004 
 
Sak 06/2004 - Verdensprøven 2005 
 
Sak 07/2004 -  Instruktørkurs 2004 
 
Sak 08/2004 -  Orienteringssaker 
 
Sak 09/2004 -  Budsjett og arbeidsplan for 2004 
 
Sak 10/2004 -  Eventuelt 
 
           
Sak 01/2004 -  Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev fra Jon Sand 
• Kopi av artikler i Jeger Hund & Våpen - desember 2003 
• Kopi av artikkel i Hundesport nr. 11/12 - 2003 

 
Saksutredning: 
Jon Sand har i brevs form stilt spørsmål ved sikkerheten ved HD-røntging av hunder. Med 
bakgrunn i artikler som har stått i Jeger Hund & Våpen og Hundesport, ber han gjeterhundrådet 
i Nsg å diskutere problemstillingene rundt HD-røntging. 
 
For å få valper registrert er det ikke krav om HD-frie foreldre, men kjent HD-status til foreldra. 
Gjeterhundrådet mener det er uaktuelt å lempe på dette kravet. Rådet diskuterte om det kan 
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være aktuelt å lempe på de anbefalinger som gis i forbindelse med avl. I dag fraråder Nsg å 
avle på hunder med HD, uansett HD-grad.  
 

Vedtak: 
Kravet om kjent HD-status til foreldre ved registrering av border collie og working 
kelpie opprettholdes. Anbefalingen om å avle kun på hunder som er fri for HD (A og B) 
opprettholdes. 

 
 
Sak 02/2004 -  Evalueringsrapporten fra NM 2003 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Evalueringsrapport fra NM-2003 
• Tanker fra lederen i rådet etter NM-2003 (kopi av skriv) 

 
Saksutredning: 
Med bakgrunn i vedlagte evalueringsrapport og lederens egne notater/tanker i etterkant av 
fjordårets NM, diskuterte rådet NM-arrangementene på prinsipielt  grunnlag. Rådet mente at 
erfaringer fra siste års NM sammen med tidligere NM, kan danne grunnlag for hvordan saker 
bør løses ved senere arrangement. 
 

Vedtak: 
Rådet tar evalueringsrapporten fra NM-2003 til orientering og vil berømme Buskerud 
for et godt gjennomført arrangement. Et minus var innkvarteringsmulighetene. 
 
Egil Lutdal utarbeider forslag til dreiebok for arrangering av NM i bruk av gjeterhund. 
Forslaget skal foreligge til neste møte i rådet. 
 
 

Sak 03/2003 - NM 2004  
 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev fra NM-komiteen 2004 
• Mail fra Odd Magne Nilsen ang. uttak til NM i Møre og Romsdal 
• Skriv fra Nordland, Troms og Finnmark ang. uttak til NM 
• Kopi av mailer fra Knut B. Simensen og svar fra rådets sekretær ang. uttak til NM 2003 
• Mail fra Oppland Gjetarhundlag 

 
Saksutredning: 
Sjøl om det er nesten 8 måneder til NM-2004 vil det være riktig å avklare en del spørsmål som 
er reist i et brev fra NM-komiteen. Videre vil det være en fordel å allerede nå starte en 
diskusjon om aktuelle dommer og oppmann for arrangementet. 
 
Uttakskriteriene er tatt opp i skriv fra Odd Magne Nilsen i Møre og Romsdal og i et fellesskriv 
fra de tre nordligste fylkene. Det siste gjelder den faste plassen som vinneren av NNC har hatt 
de siste åra. Samme sak er også tatt opp i brev fra Knut B.  
 

Vedtak: 
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En muntlig statusrapport ble framlagt og tatt til orientering. 
 
Deling av flokk i framtidige NM videreføres, både i innledende omgang og final, men 
det skal settes en maksimaltid på 2 minutter for momentet. Tiden regnes fra sauene 
entrer ringen. Det skal ikke regnes brudd fordi om tiden går ut uten at deling er  
gjennomført. I innledende omgang bør momentet foregå etter kve. 
 
Som en prøveordning skal det være to dommere i NM i 2004 og 2005. Dommerne skal 
dømme uavhengig av hverandre. Det er summen for hvert moment fra begge dommerne 
som skal være tellende. Dvs. at maksimalpoeng for hver ekvipasje blir 200 i stedet for 
100, slik det er i dag.  
 
I 2004 dekker Nsg sentralt kostnadene med en dommer pluss oppmann. Etter 2004 skal 
NM-arrangementet dekker dommerkostnadene, mens Nsg sentralt dekker utgiftene med 
oppmann. 
 
Dommere for NM-2004: Jakob Gjerde og Jostein Almås 
Oppmann for NM-2004: Arne Flatebø 
 
Tema for åpent møte fredag kveld før NM:  

• Arrangøren ønsker velkommen til årets NM og informere om  praktiske 
opplysninger 

• Dommere/oppmann informerer 
• Neste års arrangør presenterer NM-konseptet  for 2005 

 
Trekking av startrekkefølge skal foregå etter samme prinsipp som i CSC, dvs. at alle 
fylker skal kvalitetsrangere hundene som meldes på. Prinsippet er at alle hunder 
rangert som nr. 1 skal starte i siste gruppe, alle hunder rangert som nr. 2 skal starte i 
nest siste gruppe, alle hunder rangert som nr. 3 skal starte i tredje siste gruppe osv. 
 
Uttaksregler for deltaking i NM diskuteres i forbindelse med gjennomgang av Regler 
for gjeterhundprøver. Denne revisjonen skal skje før 1. september 2004. Egil Lutdal 
lager forslag til reviderte regler som sirkuleres mellom rådsmedlemmene før det sendes 
på høring i fylkene innen 1. juni 2004. 

 
 
Sak 04/2004 -  Nordisk Mesterskap 2004 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Uttaksreglene til Nordisk Mesterskap 
 

Saksutredning: 
I år er det Norge sin tur til å arrangere Nordisk Mesterskap. Da møtet ble holdt var det ikke 
endelig avklart hvilke fylke som kommer til å ta på seg arrangementet. Rogaland kan være et 
aktuelt fylke. Dato for Nordisk er fastsatt til 7. – 8. august. 
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Vedtak: 
Uttaksreglene fra 2003 videreføres. 
 
Aktuelle arrangørfylker er følgende i prioritert rekkefølge: 

1. Rogaland 
2. Hedmark 

 
Bjørn Ola Vaagaasarøygard har ansvar for at det, innen 15. mars, blir en avklaring av 
hvilke fylke som tar på seg arrangementet. 

 
 
Sak 05/2004 - CSC 2004 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Regler for uttak til CSC 
 
Saksutredning: 
CSC skal i år arrangeres 28. - 29. august i Nederland. Justerte uttaksregler ble vedtatt av 
gjeterhundnemnda i 2003. Gjeterhundrådet bør oppnevne en lagleder som også kan 
representere Nsg i det årlige møtet i CCSC. 
 

Vedtak: 
Uttaksreglene fra 2003 videreføres. Uttaksreglene skal tas opp til diskusjon etter CSC 
2004. En vil da ha flere års erfaring med reglene som gjelder i dag. 
 
Jon Sand ble oppnevnt som lagleder og til å representere Nsg i CCSC. 
 

 
Sak 06/2004 - Verdensprøven 2005 

 
Dokument som fulgte saken: 

• Brev fra Jon Sand 
• Brev fra Lisebeth Wijburg i CSC 

 
Saksutredning: 
Det er planer om en ny verdensprøve i Irland 7. – 10. juli 2005. I den forbindelse har Jon Sand 
som har representert Nsg i CCSC de siste åra mottatt et brev fra komiteens sekretær Lisebeth 
Wijburg. I brevet er det stilt noen spørsmål i forbindelse med uttak og lignende, som Nsg bør 
svare på. 
 
Jon Sand reiser også problemet med å ta med hund over til Storbritannia. Han mener at 
spørsmålet om å ta med hund på ferje (Fjordline) bør diskuteres med NKK for å få til et felles 
utspill overfor selskapet. 
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Vedtak: 
Rådet mener at det ikke er behov for en egen komité, på linje med CCSC, for å 
arrangere ”Verdensprøva”. Rådet mener at ISDS bør kunne ha direkte kontakt med 
hvert land som sjøl tar ut sine deltakere. Egil Lutdal svarer Lisbeth Wijburg. 
 
Bjørn Ola Vaagaasarøygard følger opp saken med ferjetransport til Storbritannia. 
 

 

Sak 07/2004 -  Instruktørkurs 2004 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Kopi av skriv fra Østfold Gjeterhundlag 
 
Saksutredning: 
Østfold Gjeterhundlag etterlyser instruktørkurs. 
 
Videre har vi fortsatt ikke kommet helt i mål når det gjelder opplegget for disse kursa. Rådet 
videreførte diskusjonen fra tidligere møter rundt dette tema. 
 

Vedtak: 
Bjørn Ola Vaagaasarøygard gjør ferdig instruktørkursmalen innen 1. mai 2004. 
 
Nsg sender brev til alle fylker for å kartlegge behovet for instruktørkurs. 
 

 

Sak 08/2004 -  Orienteringssaker 
 
Dokument som fulgte saken: 

1. Årsmelding og regnskap for 2003 
2. Brev av 26. januar 2004 fra Nsg til NKK ang. oppfølging av vedtak 
3. Brev av 1. september 2003 fra NKK ang. kongepokal 
4. Brev av 4. desember 2003 fra NKK ang. revidering av NKKs regelverk for 

blodsporprøver 
5. Diverse brev om hovedstyrevedtak i NKK 
6. Diverse svarbrev fra fylkesgjeterhundnemnder ang. brev fra Nsg om aktiviteter på 

gjeterhund i fylka 
 
Saksutredning: 
Ovennevnte brev ble legt fram for rådet til orientering. 
 

Vedtak: 
(1) Sekretæren tar opp internt i Nsg hva som kan gjøres for å finne en bedre rutine for 

oppfølging av de prøvearrangørene som ikke betaler prøveavgiften.  Hver arrangør skal 
heretter betale inn prøveavgiften til si/sitt fylkesnemnd/-gjeterhundlag. Dette skal det 
orienteres om i brev til prøvearrangørene. Per Helge Lindholt lager et 
faktureringssystem/-grunnlag i hundeprogrammet. Fra inneværende år skal Nsg fakturere 
hvert fylke for prøveavgiften. Sammen med fakturaen skal det følge med en oversikt som 
viser prøvearrangørene og hvor mange hunder som har deltatt på hver prøve.  
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(2) Egil Lutdal følger opp saken med NKK ved å ta muntlig kontakt med leder i NKK Eivind 
Mjærum. 

Forøvrig ble de andre skriva/e-postene tatt til orientering. 
 
 
Sak 09/2004 -  Budsjett og arbeidsplan for 2004 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Budsjett for 2004 
 
Saksutredning: 
Vedlagte budsjett danner grunnlaget for aktivitetsplan for 2004. 
 
Styret i Nsg har tidligere gjort et prinsippvedtak om at den tidligere gjeterhundnemnda, nå 
gjeterhundrådet, har en ramme på utgiftsiden inntil det beløp som tas inn i prøveavgift hvert år. 
 

Vedtak: 
Det framlagte budsjettet for 2004 ble vedtatt. 
 
Arbeidsplan for 2004 framgår av de vedtak som rådet fattet i sak 1 – 8. 
 

 

Sak 10/2004 -  Eventuelt 
 
Det var innkommet søknad fra Oppland Gjeterhundlag om å arrangere NM i 2005. Sted for 
arrangementet er tenkt Vinstra, samme arena som ble benyttet for Norgesserieprøven i 2003. 
 
Det hadde kommet innspill på at det var ønskelig med en rangering av dommerne etter 
dommerinnsikt og dyktighet. 
 

Vedtak: 
Gjeterhundrådet innvilger søknaden fra Oppland Gjeterhundlag om å arrangere NM 
2005. 
 
Rangering av dommerne er rådet negativ til da det er uklart hvilke kriterier en skal 
rangere etter. Rådet diskuterte flere ulike modeller for å tilføre flere dommere mer 
rutine. Bjørn Ola Vaagaasarøygard har ansvar for å følge opp saken. 

 
 
Oslo, torsdag, 19. februar 2004 

 
Arne Flatebø 
sekretær 
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