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REFERAT  
 

 
Fra telefonmøte i Gjetarhundrådet onsdag 14. juni 2006, kl 10.00. 
 
Disse var med på møtet:  Andreas Groseth (leder) 
    Oddbjørn Kaasa 
    Egil Syversbråten 
    Arne Flatebø (sekretær) 
 
Følgende saker var oppe til behandling: 
 
Saksliste: 
 
Sak 01/2006 - Deltakelse for utenlandske statsborgere på gjeterhundprøver i  

Norge og kvalifisering for landslaget 
Sak 02/2006 - NM-2006 – forespørsel fra arrangørfylket 
Sak 03/2006 - Dommer for NM-2006 
Sak 04/2006 - Eventuelt 

• Nordisk Mesterskap 2006 – henvendelse fra Danmark 
• Fagartikler til Sau og Geit 

  
Sak 01/2006: 
Deltakelse for utenlandske statsborgere på gjeterhundprøver i 
Norge og kvalifisering til landslaget 
 
Gjeterhundrådet har fått forespørsel om hvordan en skal praktiser uttak til NM og landslaget 
for personer med utenlands statsborgerskap, men med bostedsadresse i Norge.  

 Kan personer med utenlands statsborgerskap, men med bostedsadresse i Norge, 
kvalifisere seg til NM og delta i NM for det fylket de har bostedsadresse?  

 Kan de delta på landslaget, dersom de ellers er kvalifisert? 
 
Vedtak: 
Utenlandske statsborgere med bostedsadresse i Norge kan delta på norske 
gjeterhundprøver, også på norgesserieprøver, men ikke i NM. 
For å delta i NM og bli uttatt til å representere Norge under internasjonale prøver, må 
deltakerne ha norsk statsborgerskap. 
 
Sak 02/2006: 
NM-2006 – forespørsel fra arrangørfylket 
 
Nord-Trøndelag hadde sendt følgende forespørsel til gjeterhundrådet i forbindelse 
med årets NM: 

 Ønske om å benytte 7 stk. sauer pr. flokk under innledende og finale 
omgangen  



 Deling av flokk i innledende omgang ønskes før kve 
 Ønske om også å kjøre singling i finaleomgangen 
 Ønsker 16 hunder i finalen. Det blir i så fall de 8 beste ekvipasjene de to 

kvalifiseringsdagene (fredag og lørdag). 
Begrunnelsen for forslaget om 7 sauer i flokken er at arrangøren ønsker så jevne flokker som 
mulig og at kvaliteten (trykket) på hundene skal komme tydeligere fram. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet gir dispensasjon fra reglene om antall sau i flokken og tillater at det benyttes 
7 sauer under kvalifiseringsomgangen til finalen. Videre skal ingen av dyra i flokkene merkes 
under innledende omgang. 
I finaleomgangen skal det benyttes 5 sauer per flokk og 2 sauer skal merkes. To umerka dyr 
skal deles fra under deling og ett merka dyr skal skilles fra under singling.  
Deling av flokk skal foregå før kve, både under innledende omgang og i finalen. 
Rådet er enig i at det skal være singling i finaleomgangen der 16 ekvipasjer kan starte – de 8 
beste fra hver dag under kvalifiseringsomgangen fredag og lørdag. 
 
Sak 03/2006: 
Dommer for NM-2006 
Arrangørfylket hadde kommet med forslag til aktuelle kandidater som NM-dommer. 
 
Vedtak: 
Arrangøren kontakter Robert (Bobby) Henderson fra Skottland om han kan dømme årets NM. 
Samtidig klares det om det er greit at en eller to norske dommere kan være med som 
meddommere. 
 
Rådet skal på et senere møte ta en strategidebatt om bruk av norske/utenlandske dommere. 
 
Sak 04/2006: 
Eventuelt 
 

 Nordisk Mesterskap 2006 – henvendelse fra Danmark 
Sekretæren kontakter arrangørfylket Hedmark for å avklare ulike forhold 
rundt Nordisk Mesterskap. I det ligger også at det raskt må sendes ut 
invitasjon til alle deltakerlanda. 

 
 Fagartikler til Sau og Geit 

Gjetarhundrådet har tidligere diskutert om rådsmedlemmene bør bidra med skriving av 
artikler til Sau og Geit som omhandler praktisk bruk av gjeterhund i det daglige arbeidet 
på et sauebruk. Konklusjonen ble at dette er fortsatt like aktuelt. Andreas Groseth bidrar 
til nr. 4. Hvem som skal følge opp i nr. 5 og 6 avtales senere. 

 
 
 
Oslo, 14.06.2006 

 
Arne Flatebø 


