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REFERAT  
 

 
Fra møtet i Gjetarhundrådet mandag 5. desember kl 10.00. Møtet ble holdt i 
sekretariatet i NSG i Parkveien 71. 
 
Disse var med på møtet:  Andreas Groseth (leder) 
    Oddbjørn Kaasa 
    Egil Syversbråten 
    Arne Flatebø (sekretær) 
 
Det hadde kommet til en del orienteringssaker etter at møteinnkallingen ble sendt 
ut. Sak 11/2005 ble derfor satt opp som første sak, og de andre sakene som var 
satt opp på den utsendte sakslisten ble forskjøvet med ett nummer opp. 
 
Saksliste: 
 
Sak 11/2005 - Orienteringssaker 
Sak 12/2005 - Nordisk 2006 - arrangørfylke? 
Sak 13/2005 - Continental 2007 

• Hvilke rolle skal NSG eventuelt ha? 
• Aktuelt arrangørfylke? 

Sak 14/2005 - Budsjett 2006 - herunder deling på oppgaver for sekretær og nemnda. 
Sak 15/2005 - Oppfølging av handlingsplan. 

• Instruktører 
• Kontakten mellom landsrådet og fylkene 
• PR gjeterhund og småfenæring 

Sak 16/2005 - Møte med NKK 
Sak 17/2005 - Eventuelt 

• Problemer med registrering fra en oppdretter 
• Uttak av landslaget 2006 

  
Sak 11/2005 – Orienteringssaker 
Følgende ble referert under orienteringssaker: 
• Rapport fra oppmann under årets NM 
• Brev fra Nordland gjeterhundlag der de ber om at NM-kvotene for fylkene 

fordeles om våren. 
• E-post fra Jo Agnar Hansen der han ber om at landslaget for 2006 blir tatt 

ut så raskt som mulig. 
• E-post fra Stig-Rune Størdal ang. dobbel prøveavgift (kr 60,-/ hund) for 

prøver som ikke er innmeldt innen påmeldingsfristensom er 1. mars. 
• E-post fra Jarle E. Henriksen i Herøy og Alstahaug Sau og Geit angående 

forespørsel om priser for leie av mann med gjeterhund. 
 
 



Vedtak: 
De framlagte brev/e-poster tas til orientering. 

• Rapporten fra oppmann under årets NM sendes rådsmedlemmene. 
• Fordeling av fylkeskvoter til neste års NM vil bli fortatt med det første. 

Oddbjørn Kaasa skal ta seg av denne saken. 
• E-post fra Jo Agnar Hansen. Det vises til egen sak under eventuelt. 
• Når det gjelder prøveavgift på kr 60,- per hund for prøveresultat som 

sendes inn på lister, mener rådet at det ikke er grunnlag for å endre på 
dette. Imidlertid vil etteranmeldte prøver i framtiden også få tilbud om 
elektronisk innrapportering, ved at det legges ut nedlastbare std-filer også 
for disse. 

• Gjeterhundrådet mener at anbefalte veiledende satser for leie av person 
med gjeterhund fastholdes som tidligere til kr 250 per time og statens 
satser for kjøregodtgjørelse, som for tiden er kr 3,- per km. Rådet 
understreker at dette er veiledende satser. 

 
Sak 12/2005 - Nordisk 2006 - arrangørfylke? 
 
Dokument som fulgte saken: 
• Ingen vedlegg 
 
Saksutredning: 
Til neste år (2006) er det Norges tur til å arrangere Nordisk Mesterskap og 
landskamp mot Sverige. Vanligvis går arrangementet av stabelen første uka i 
august. 
 To fylker ble tidligere i høst spurt om å ta på seg Nordisk Mesterskap og 
landskampen mellom Norge og Sverige. Disse har ikke gitt noen tilbakemelding. 
Hedmark ble derfor kontaktet, og de har sagt seg villig til å ta arrangementet.  
   
Vedtak: 
Nordisk Mesterskap og Landskamp mellom Norge og Sverige legges til Hedmark 
helga 6.-7. august. 
 Andreas Groseth følger opp saken med Hedmark Gjeterhundlag. 
 
 
Sak 13/2005 - Continentel 2007 

• Hvilke rolle skal NSG eventuelt ha? 
• Aktuelt arrangørfylke? 

 
Dokument som fulgte saken: 
• Brev av 7. september 2005 til fylkene. 
 
Saksutredning: 
Norge er blitt forespurt av comittee of the Continental Sheepdog Championship (CCSC) om å 
arrangere Continental Sheepdog Championship (CSC) i 2007. Arrangementet vil I tilfelle bli 
avviklet 3. helga i september.  
 Det er tidligere sendt ut brev til alle fylkene med oppfordring om å melde seg dersom 
noen ser det som mulig å ta på seg et slikt arrangement. Så langt har ingen fylker respondert 
på denne henvendelsen. 



 Under årets NM ble også saken om et eventuelt CSC-arrangement i Norge i 2007 
nevnt, med anmodning om at aktuelle fylker meldte seg. 
 Buskerud gjeterhundnemnd har nå muntlig sagt seg villig til å ta på seg arrangementet.  
 Rådet hadde en diskusjon om det er aktuelt for Norge å ta på seg denne store oppgaven 
og hvilke rolle NSG sentralt bør ha i forhold til den lokale arrangøren (fylket). 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet vil foreslå for styret i NSG at Norge tar på seg Continental Sheepdog 
Championship (CSC) i 2007. 
 Det innledes dialog med Buskerud for å klargjøre nærmere hvilken rolle NSG sentralt 
skal å i forbindelse med arrangementet. 
 Andreas Groseth ber om et møte mellom NSG, BSG og leder i gjeterhundnemnda i 
Buskerud der konseptet CSC-2007 diskuteres nærmere. 
 
 
Sak 14/2005 - Budsjett 2006 - herunder deling på oppgaver mellom 
sekretær og nemnda 
 
Dokument som fulgte saken: 
• Forslag til budsjett ble lagt fram i møtet. 
 
Saksutredning: 
Styret i NSG har, for flere år siden, gjort et prinsippvedtak om at gjeterhundrådet har et 
budsjett (kostnadslimit) tilsvarende det som tas inn i startkontingent hvert år. Dette 
beløpet har de siste åra ligget på ca. kr 70.000,-. 
 Under oppsetting av budsjett for 2006 diskuterte rådet også hvilke oppgaver som 
medlemmer i rådet kan avlaste sekretæren med. 
 
Vedtak: 
Det framlagte budsjettet, men der kostnader til oppmann ved NM strykes, foreslås for styret 
som gjeterhundrådets budsjett for 2007. 
 Sekretæren tar opp med regnskapsfører spørsmål om å samle alle poster på 
gjeterhund under gjeterhundrådet (Avd. 360). 
 Andreas Groseth tar opp med daglig ledelse i NSG om eventuelle ubrukte midler av 
den innkomne prøveavgifta kan overføres til et fond for bruk på gjeterhund i senere år. Dette 
for å jevne ut variasjoner i ressursbruken mellom år. 
 
 
Sak 15/2005 - Oppfølging av handlingsplan 
 
Dokument som fulgte saken: 

• Ingen vedlegg 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med årets NM i bruk av gjeterhund la det nyoppnevnte rådet fram 
planene sine for arbeidet på gjeterhundfronten i tiden framover. Nedenfor gjengir 
vi disse: 

 



Hovedmål: 
Legge til rette for størst mulig utvikling og praktisk bruk av gjeterhunder i 
det norske småfeholdet. 
 
Delmål: 

• Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode 
bruksegenskapene. 

• Bidra til å utdanne og videreutvikle et tilstrekkelig antall instruktører og 
dommere. 

• Legge forholdene til rette for stor deltakelse på gjeterhundprøver lokalt, 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 
Arbeidet på fylkesplan: 
For å ta seg av saker som gjelder gjeterhund på fylkesplan er det opprettet 
gjeterhundnemnder under styrene i hvert fylkeslag. I noen fylker har gjeterhundfolket 
organisert seg i eget gjeterhundlag. Også gjeterhundlaga er underlagt styrene i 
fylkeslaga til NSG når det gjelder en del prinsipielle saker som gjeterhundregler, 
dommerinstruks, spørsmål angående rasene border collie og working kelpie osv. 

Det er fylkesnemndene/-laga som har ansvar, sammen med lokallaga til NSG, 
for å organisere og gjennomføre gjeterhundkurs lokalt. 
 

Ut fra dette diskuterte rådet konkrete tiltak for å følge opp handlingsplanen og arbeid i fylkene i 
forhold til: 

• Instruktører 
• Kontakten mellom landsrådet og fylkene 
• PR gjeterhund og småfenæring. 

 
Vedtak: 
Fylka har sjøl ansvar for at det blir holdt kurs for framtidige og tidligere 
gjeterhundinstruktører. Kursa skal koordineres gjennom NSG sentralt (gjeterhundrådet) for 
at alle distrikt i landet skal få kurstilbud. NSG skal godkjenne instruktørene for 
instruktørkursa.  
 Oddbjørn Kaasa lager forslag til formalisering av instruktørkursa som sendes alle 
fylkene. 
 Følgende fylker har bedt om kurs med Egil Syversbråten som instruktør: Rogaland, 
Østfold og Nord-Trøndelag. 
 I budsjettet er det satt av 12.000 kroner til instruktørkurs. Midler fordeles etter 
innsendt søknad på de arrangører som holder kurs. Det forutsettes da at arrangøren dekker 
utgiftene med instruktør. 
 
Som kontaktperson for de ulike fylkene bestemte rådet følgende fordeling: 
Andreas Groseth:  Alle østlandsfylkene pluss Aust-Agder. 
Egil Syversbråten: Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal. 
Oddbjørn Kaasa: Fra Sør-Trøndelag til Finnmark. 
 



Rådet oppfordrer alle fylkene til å skape aktiviteter lokalt. Dette kan være: 
• Holde gjeterhundkurs 
• Organisere treningsbaner 
• Arrangere mindre formelle prøver etter kl 1 der målet er å få med 

førere som ikke deltar på de større prøvearrangementene. 
Egil Syversbråten lager forslag til retningslinjer for drift av en treningsbane. 
Videre setter hvert rådsmedlem opp ei liste over alle aktuelle arbeidsoppgaver for 
en gjeterhund. Denne lista kan være aktuell som grunnlag for reportasjer i Sau og 
Geit om hva en gjeterhund kan utføre og hjelpe til med på en småfegård. 
 
Rådet vedtok 1. februar som frist for de arbeidsoppgavene som de fordelte mellom 
seg 
 
Rådet oppfordrer alle fylker til å benytte seg av arrangørhåndboka og ”Dreiebok 
for NM” i forbindelse med større prøvearrangement som for eksempel 
fylkesmesterskap. Særlig viktig er det å legge opp arrangementene også med 
tanke på å kunne drive god PR for småfeholdet, og gjeterhundarbeidet spesielt. 
 Rådet oppfordrer NSG sentralt (sekretariatet i Parkveien) til å utarbeide 
en plan for fylkeslaga og lokallaga med tanke på positiv PR-virksomhet for 
næringa, både for gjeterhunden og for småfeholdet i sin helhet. 

 
 

Sak 16/2005 - Møte med NKK 
 
Dokument som fulgte saken: 
• Ingen vedlegg 
 
Saksutredning: 
Rådet diskuterte verdien av samarbeidet mellom NSG og NKK.  
  
Vedtak: 
Andreas Groseth kontakter ledelsen i NKK for å avtale et møte mellom NSG og NKK. 
Andreas Groseth og Arne Flatebø møter for NSG. 
 Egil Syversbråten og Oddbjørn Kaasa kontakter Andreas Groseth, før møtet som bør 
holdes straks utpå nyåret, om aktuelle saker som bør diskuteres i møtet med NKK. 
 
 
Sak 16/2005 - Eventuelt 

• Problemer med registrering fra en oppdretter 
• Uttak av landslaget 2006 

 
Dokument som fulgte saken: 
• Mail fra Jo Agnar Hansen 
• Mail fra Eva Stuedal 
 
Vedtak: 
I saken med problemer for valpekjøper til å få oppdretter til å registrere valpen (hunden) 
skriver sekretæren brev til oppdretter og ber om en forklaring og fortgang i saken. 
 



Oddbjørn Kaasa følger opp saken med uttak av landslag for 2006. 
 
Oslo, 08.12.2005 

 
Arne Flatebø 


