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REFERAT  
 

 
Fra telefonmøte i Gjetarhundrådet fredag 6. oktober 2006, kl 14.00. 
 
Disse var med på møtet:  Andreas Groseth (leder) 
    Oddbjørn Kaasa 
    Egil Syversbråten 
    Arne Flatebø (sekretær) 
 
Følgende saker var oppe til behandling: 
 
Saksliste: 
Sak 05/2006 - Trekking av startliste i NM og offentliggjøring av resultatlistliste 
Sak 06/2006 - NM-2006 – forespørsel fra arrangørfylket 
Sak 04/2006 - Eventuelt 
 
Sak 05/2006: Trekking av startliste i NM og offentliggjøring av 

resultatlistliste 
Gjeterhundrådet har fått innspill fra tre fylker om en annen rutine ved trekking av startliste 
under årets NM, enn det som er bestemt i reglenes § 14. Bakgrunnen for forslagene er at 
kvalifiseringen skal gå over to dager og at det er vedtatt at de 8 beste ekvipasjene fra hver dag 
skal gå videre til finaleomgangen. 
 
I og med at det også er vedtatt at finaledeltakerne skal tas ut etter plassering, og ikke etter 
oppnådd poengsum under innledende omgang, bør en også vurdere tidligere praksis for å kåre 
NM-vinneren. Det har da vært vanlig å legge sammen poengsummene fra innledende omgang 
og finaleomgangen. I og med at en i år skal velge finalister ut fra plassering vil denne praksis 
sannsynligvis bli feil. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet gir dispensasjon fra § 14 i Regler for gjeterhundprøver og 
vedtar følgende ordning for årets NM: 
 
For å få en mest mulig rettferdig fordeling mellom de to kvalifiseringsdagene, 
med hensyn til hundenes kvalitet, deles de påmeldte NM-hundene inn i to grupper 
etter følgende regler: 
 
De 40 beste hundene fra Norgesserien og de 10 beste fra Nord-Norges-serien 
fordeles med annenhver i hver av de to gruppene. Slik at nr 1, 3, 5, 7 osv. kommer 
i den ene gruppa og nr 2, 4, 6, 8 osv. i den andre gruppa. Om ikke alle de 40 (10) 
beste stiller i NM går en videre nedover lista for å fylle på med NM-deltakere, 
som også har fått poeng i Norgesserien eller Nord-Norges, så langt slike finnes.  
 
De to gruppene starter på hver sine dager i forbindelse med kvalifiseringen til 
finale. Hvilken gruppe som skal starte fredag eller lørdag avgjøres med 
loddtrekning. 



 
Startrekkefølgen i finalen blir avgjort etter plassering i innledende omgang. Da 
på den måten at 8. hund fra hver av de to dagene med innledende omgang starter 
som nr. 1 og 2. Hvem som starter først avgjøres ved loddtrekning. Deretter følger 
annenhver fra hver av gruppene, slik at vinnerne fra hver av de to dagene med 
innledende omgang starter som nr. 15 og 16.  
 
Den endelige resultatlisten blir slik: Vinner av NM er den som vinner finalen, og 
deretter nedover til nr. 16 etter oppnådd poeng i finalen. Fra nr. 17 og videre 
etter oppnådd poeng under innledende omgang. 
 
Sak 06/2006: Antall hunder pr. fører 
Det er blitt reist spørsmål om tolkingen av punkt 6 (siste ”kulepunkt”), på side 2, i brevet som 
er sendt fylka i forbindelse med uttak til NM. Der står følgende: 

o Hver fører kan maksimalt delta med 2 hunder, så lenge fylket elles kan fylle deltakerkvoten sin 
med kvalifiserte hunder. Klarer ikke fylke fylle deltakerkvoten sin med kvalifiserte hunder, kan 
andre deltakere delta med mer enn 2 hunder. 

Bakgrunnen for at spørsmålet har kommet opp er at et fylke mener at de ikke har nok 
kvalifiserte hunder til å fylle den tildelte deltakerkvoten, dersom hver deltaker bare kan delta 
med maksimalt to hunder. 
Punkt 6 i det utsendte brevet til fylka er ei presisering av hvor mange hunder hver NM-
deltaker kan stille med. Denne formuleringen har stått uendret i mange år.  
Gjeterhundrådet såg klare betenkeligheter med å tillate førere å stille med flere 
enn to hunder, men kom til at sjøl om rådet prinsipielt skulle mene at ingen førere 
bør kunne stille med mer enn to hunder kan en ikke endre denne regelen nå, siden 
den unntaksregelen står i det utsendte brevet til fylka. Det har heller ikke tidligere 
vært noen som har reagert på denne regelformuleringen, etter at den ble vedtatt. 
Eventuell endring bør først skje fra 2007. 
 
Vedtak: 
Rådet viser til siste ledd under punkt 6 (side 2) i det utsendte brevet til fylka i 
forbindelse med påmelding til NM, og vil presisere følgende: 
 
Rådet mener at regelen om å kunne avvike fra kravet om at ingen fører kan stille 
med mer enn to hunder, skal praktiseres bokstavelig. Dvs. at om et fylke ikke har 
nok kvalifiserte hunder, uten at noen av deltakerne stiller med mer enn 2, tillates 
det at deltakerne kan stille med inntil 3 hunder. 
 
Saken tas opp på prinsipielt grunnlag i et senere møte i rådet. 
 
Sak 07/2006: Eventuelt 
Rådet diskuterte opplegg for det åpne møte under årets NM. 
 
Oslo, 10.10.2006 

 
Arne Flatebø 


