REFERAT
Fra møtet i Gjetarhundrådet onsdag 10. januar 2005 kl 10.00, på lagskontoret i Parkveien 71.
Disse var med på møtet:

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

Saksliste:
Sak 01/2005 - Evaluering av NM 2004
Sak 02/2005 - Uttakskriterier til Verdensprøven og CSC
Sak 03/2005 - Revisjon av Regler for gjeterhundprøve
Sak 04/2005 - Revisjon av Dommerinstruksen
Sak 05/2005 - Dommerkurs 2005
Sak 06/2005 - Klage på dømming
Sak 07/2005 - Budsjett og arbeidsplan
Sak 08/2005 - Orienteringssaker
Sak 09/2005 - NM-2005
Sak 10/2005 - Eventuelt

Sak 01/2004 - Evaluering av NM 2004
Dokument som fulgte saken:
• Evalueringsrapport fra NM-2004
• Rapport fra oppmann (sendt rådet tidligere)
• Evalueringsrapport fra Liv Oddny H. Hindenes
• Dreiebok for arrangører av NM
Saksutredning:
Med bakgrunn i vedlagte evalueringsrapporter i etterkant av NM 2004 foretok gjeterhundrådet
en prinsipiell diskusjon om NM-arrangementet. Erfaringer fra siste års NM sammen med
tidligere NM, danner grunnlag for hvordan saker bør løses ved senere arrangement.

Vedtak:
Evalueringsrapportene fra NM 2004 tas til orientering.
Rådet gjorde følgende prinsipielle vedtak for framtidige NM:
- Det skal brukes to dommere også i framtidige NM.
- Under NM i 2005 skal det ikke brukes maksimaltid for momentet deling av
flokk.
- Spørsmål om framtidige NM skal gå over 3 dager bør ut på høring i
fylkene før det gjøres endelig vedtak. Det vil i alle tilfeller ikke være aktuelt
før tidligst i 2006.

Sak 02/2005 - Uttakskriterier til Verdensprøven og CSC
Dokument som fulgte saken:
• Kriterier for uttak for tilbud om deltakelse i Verdensprøven
• Kvalifisering for deltaking i Continental Sheepdog Championship (CSC)
• Retningslinjer for lagleder til ”Continental”
Saksutredning:
Reglene for uttak av hunder for deltakelse i Verdensprøven ble diskutert under NM. Med
bakgrunn i disse ble det sendt tilbud om deltakelse til 31 hundeeiere. 20 hunder ble påmeldt til
ISDS. I de reglene som ble presentert under fjorårets NM var det ikke skrive noe om hvordan
en skulle skille to hunder med lik poengsum. I ettertid har det oppstått diskusjon om dette
etter at sekretæren på egn hand måtte lage en regel som skilte hunder med lik poengsum. Av
tidsmessige grunner ble ikke rådet konfrontere i forbindelse med innføringen av den
nødvendige regelen. Rådet ble orientert i etterkant.
Det ble framlagt skriftlig klage fra en av de 31 som fikk forespørsel om å delta på
Verdensprøva. Klagen gikk ut på at innføringen av den nye regelen om å skille hunder med
lik poengsum og at sekretæren ikke hadde rådført seg med gjeterhundrådet.
Rådet mente at det i framtiden vil være naturlig å benytte samme regelverk for uttak både til
CSC og Verdensprøven. Med bakgrunn i dette gikk en gjennom uttakskriteriene på nytt.
Vedtak:
Egil Lutdal lager forslag til nyte uttakskriterier for deltagelse i CSC og
Verdensprøven. For framtiden skal det brukes samme regelverk ved uttak til disse
arrangementene.
Uttaket for 2005 blir stående slik det ble sendt ISDS 29.november 2004. Lutdal svarer
på brev fra den som har klaget på uttaket.

Sak 03/2005 - Revisjon av Regler for gjeterhundprøve
Dokument som følger saken:
• Forslag til reviderte regler

Saksutredning:
Regler for gjeterhundprøver var ute på høring sist sommer. Svar fra de 7 fylkene som hadde
avgitt uttalelse ble referert i møtet.
Vedtaket som gjeterhundrådet gjorde i fjor om å dele NM-deltakerne inn i grupper i
forbindelse med trekking av startlista, skapte en god del diskusjon. Rådet fant det derfor
nødvendig å justere dette noe.
Vedtak:
Moment som framkom i diskusjonen i rådet med bakgrunn i innsendte kommentarer til
”Forslag til nye regler for gjeterhundprøver”, innarbeides i regelverket.
Når det gjelder trekking av startrekkefølgen under med NM, skal følgende formulering
benyttes:
”Hvert fylke skal plassere deltakerne sine med en ekvipasje i hver gruppe fra gruppe 1 og
utover. Fylker med mer enn 5 deltakere skal plassere de hundene som ikke er rangert i gruppe
1-4, i gruppe 5. Deltakerne i gruppe 1 starter sist, gruppe 2 nest sist osv. Startrekkefølgja
innen gruppene blir bestemt ved trekking som før.”
Denne formuleringen skal gjelde fra og med NM i 2005.

Egil ajourfører reglene i henhold til ovennevnte og sende den til de andre i rådet før
endelig vedtak.

Sak 04/2005 - Revisjon av Dommerinstruksen
Dokument som fulkte saken:
• Forslag til dommerinstruks
Saksutredning:
Med bakgrunn i forslag til reviderte regler for gjeterhudprøver er også dommerinstruksen
revidert.
Rådet diskuterte endringer i dommerinstruksen med bakgrunn i reviderte regler for
gjeterhundprøver.
Forslag til vedtak:
Egil ajourfører dommerinstruksen i samsvar med de reviderte reglene for
gjeterhundprøver og sende den til de andre i rådet før endelig vedtak.

Sak 05/2005 - Dommerkurs 2005
Dokument som følger saken:
• Ingen vedlegg
Saksutredning:
Det er nå to år siden sist dommersamling. Det er derfor tid for å planlegge ny
dommersamling.

Alle dommerer og dommerelever skal inviteres til å delta på kurset.
Rådet diskuterte gjennom opplegg for kurset, kurssted, tidspunkt osv.
Vedtak:
Det gjennomføres dommerkurs i forbindelse med norgesserieprøven i Verdal 22. og
23. august.
Nord-Trøndelag gjeterhundlag ordner med innkvartering og det praktiske i
forbindelse med kurset.
NSG sentralt sender brev til dommere og dommerelever. Påmelding til kurset skal gå
til Nord-Trøndelag gjeterhundlag.
Egil kontakter aktuelle instruktører.
Kurset gjennomføres etter samme opplegg som tidligere dommerkurs.

Sak 06/2005 - Klage på dømming
Dokument som fulgte saken:
• Diverse e-poster/brev.
Saksutredning:
Ovennevnte brev og e-poster ble diskutert.
Vedtak:
Gjeterhundrådet kan ikke se at dommer i dette tilfelle har gjort noen feilvurderinger.
Dommer orienteres om dette per brev med kopi til klager.

Sak 07/2005 - Budsjett og arbeidsplan for 2005
Dokument som fulgte saken:
• Budsjett for 2005
Saksutredning:
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.
Det er svært mye feil på adresseregisteret til NKK, slik at mange brev med årsoversikt over de prøver
hver hund har deltatt på, kommer i retur. Det ble av kapasitetsmessige grunner heller ikke sendt ut
noen årsoversikt i fjor, uten at det førte til noen reaksjon fra de som hadde deltatt på prøver i 2003.
Dette kan en tolke som at behovet heller ikke er det helt store for denne type service.

Budsjettet danne grunnlaget for aktivitetsplan for 2005.
Vedtak:
Budsjettet ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet.
Fra og med i år sendes det ikke lenger ut en samlet årsoversikt over de prøver hver
hund har deltatt på året før.

Sak 08/2005 - Orienteringssaker
Dokument som fulgte saken:
• Revisjon av samarbeidsavtale NKK og NSG
• Instruktørkurs i Sør-Trøndelag
• Brev fra NKK ang. søknad om kongepokal
• Søknad til NKK om kongepokal til NM-vinneren 2005
Vedtak:
De framlagte brev tas til orientering.

Sak 09/2005 - NM-2005
Det ble lagt fram brev fra Oppland Gjeterhundlag der det søkes gjeterhundrådet om ei
avklaring av diverse forhold i forbindelse med gjennomføringen av årets NM.
Søknaden gikk i korthet ut på følgende:
• Oppmann for arrangementet søkes kuttet ut.
• To dommere som dømmer uavhengig av hverandre.
• Ekvipasjene i finalen (15 stk.) skal ikke få med seg poenga fra innledende omgang.
• Forslag på dommere.
• Det fastsettes ikke maksimaltid for deling av flokk.
Vedtak:
Gjeterhundrådet opprettholder kravet om oppmann i NM. Oppmann og to dommere
oppnevnes etter at aktuelle kandidater har vært kontaktet.
De andre punktene i forslaget fra Oppland blir å gjennomføre slik det er omsøkt. Dvs.
at for de 15 ekvipasjene som går til finalen ikke får med seg poengene fra innledende
omgang. Startrekkefølgen i finalen blir som tidligere – den med høyeste poengsum fra
innledende omgang starter til slutt i finalen.
Det innføres ikke maksimaltid for deling av flokk.
Egil svarer Oppland Gjeterhundlag.

Sak 10/2004 - Eventuelt
Ingen saker.

