REFERAT
Fra møte i Gjetarhundrådet mandag 29. januar 2007, 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 01/2005 - Oppsummering NM 2006
Sak 02/2005 - Fastsettelse NM 2007
Sak 03/2005 - Fremtidig dommerutdannelse og rekruttering
Sak 04/2005 - Brev fra Hedmark og Sør Trøndelag
Sak 05/2005 - Regelverk for CSC
Sak 06/2005 - Norske regler vedr. bostedsadresse/ statsborgerskap for NM og landslag
Sak 07/2005 - Økonomi/ Budsjett 2007
Sak 08/2005 - Status om arbeidet med CSC 2007
Sak 09/2005 - Gjeterhundstoff til Sau og Geit m.m.
Sak 10/2005 - Eventuelt

Sak 01/2007 - Oppsummering NM 2006
Dokument som fulgte saken:
•
Høringssvarene fra fylkene med oppsummering
•
Brev fra Nordland Gjeterhundlag, Troms gjeterhundnemnd og Finnmark
gjeterhundnemnd.
Saksutredning:
Årets NM ble som kjent avviklet med noen nye rammer. Arrangementet gikk over tre dager,
med 100 deltakere. To dager innledende og tredje dag med finale. Gjeterhundrådet ønsket en
evaluering av årets NM, som var et prøveår med så mange hunder.
10 av 18 fylker svarte (56%) på høringen. Disse var:
Østfold Gjeterhundlag, Hedmark Gjeterhundlag, Oppland Gjeterhundlag, Buskerud
gjeterhundnemnd, Hordaland gjeterhundnemnd, Sogn og Fjordane gjeterhundlag, Møre og
Romsdal gjeterhundnemnd, Sør- Trøndelag gjeterhundnemnd, Nord-Trøndelag
Gjeterhundlag, Nordland Gjeterhundlag, Troms gjeterhunnemnd og Finnmark
gjeterhundnemnd.
Gjeterhundlaget i Nordland og gjeterhundnemndene i Troms og Finnmark hadde også sendt
brev ang. fordeling av NM-kvotene til fylkene.
Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo

Telefon: 23 08 47 70
Telefax: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA
Bankgiro: 9365.05.49420
www.nsg.no

Vedtak:
Det legges opp til en videreføring med NM over tre dager. Som en hovedregel kan
det delta inntil 100 hunder på NM. Dette kan det avvikes fra dersom et
arrangørfylke har problemer å gjennomføre NM med så mange deltakere. I så
tilfelle avtales det nærmere med arrangørfylket hvor mange deltakere det skal
være.
Ingen deltakere kan delta med mer enn 2 hunder.
Finaleomgangen skal, som hovedregel, gå etter klasse 3 med deling av flokk og
singling og maksimalt 16 hunder. Det gis åpning for å arrangere finale etter
klasse 3 med dobbelhenting dersom arrangørfylket ønsker dette. I så fall vil antall
startende hunder i finalen bli lavere enn 16.
Rådet henstiller fylkene til å arrangere klasse-3prøver med dobbelhenting der
dette passer. Styret for Norgesserien bes også å vurdere å arrangere klasse3prøve med dobbelhenting.
Det legges opp til forbedring når det gjelder trekking av startrekkefølgen i NM.
Følgende hensyn skal ivaretas:
• Dersom en fører stiller med to hunder skal vedkommende starte med en
hund hver dag under innledende omgang.
• Hunder fra samme fylke skal fordeles med halvparten på hver dag under innledende
omgang.
• De beste fra Norgesserien og de beste fra Nord-Norges cupen skal fordeles med
annenhver på hver av de to kvalifiseringsdagene for finalen.
Inntil videre skal NM-vinner året før, en ekstrahund til arrangørfylket og vinnerne av
Norgesserien og Nord-Norges cupen året før komme som ekstrahunder på de uttatte
fylkeskvotene. Dersom vinneren av Norgesserien eller Nord-Norges cupen, av ulike grunner,
ikke kan starte går plassen til nr. 2 på lista. Om NM-vinneren ikke kan stille går denne
plassen til fylket som er tildelt 1. reservehund.
Krav om godkjent prøve i FM, for å kunne stille i NM, har vært et generelt krav. Godkjent
prøve fra idligere FM har innfridd dette kravet. Bakgrunnen for at regelen blei innført, for
mange år siden, var at en ønskte å sikre at de hundene som stilte i NM holdt et visst
kvalitetsnivå. Gjeterhundrådet mener at dette kravet har liten relevans i dag. Det vil av den
grunn, fra og med 2007, ikke stå noe om dette i brevet til fylka i forbindelse med uttak til NM.

Sak 02/2007 - Fastsettelse NM 2007
Dokument som fulgte saken:
•
Ingen vedlegg
Saksutredning:
Rogaland har sagt seg villig til å arrangere NM I 2007.
Dato for arrangementet må fastsettes og fylkesnemnda bør få et formelt brev der en
oppsumerer deres ansvar i forbindelse med arrangementet.

Vedtak:
NM i 2007 skal gå i Rogaland 12.-14. oktober.

Sak 03/2007 - Fremtidig dommerutdannelse og rekruttering
Dokument som fulgte saken:
•
Liste over godkjente dommere.
Saksutredning:
Det har vært holdt dommerkurs/-samlinger annet hvert år de siste 20 åra. Da det ikke har
vært noen endringer i regelverket siden sist dommerkurs bør det avklares om det er behov
for å holde kurs for alle dommere i 2007. Kan det for eksempel være et alternativ å bare
holde kurs for dommerelever og nye dommeraspiranter?

Vedtak:
Dagens dommerliste sendes fylkene for å bli ajourført. Dommere som ikke praktiserer som dommer i
dag skal strykes fra lista. Videre oppfordres fylkene å føre opp eventuelt nye dommeraspiranter.
Det holdes kurs for dommeraspiranter og dommerelever 23.-24. august i forbindelse med
Verdalsprøven. Oddbjørn Kaasa skal være kursleder og ordne det praktiske med gjennomføringen av
kurset. Det hentes inn instruktører utenom rådet.
Rådet diskuterte behovet for en prinsipiell gjennomgang av strategien for opplæring og bruk av
gjeterhunddommere. En ble i den forbindelse enig om å sette sammen en gruppe personer som kan
gjøre en faglig utredning av spørsmålet. Utredningen skal senere diskuteres i rådet. Arbeidsgruppa
får følgende mandat:
”Arbeidsgruppa skal legge fram en rapport der det foreslås en framtidsrettet strategi for
opplæring og bruk av gjeterhunddommere i NSG. Rapporten skal være ferdig innen 1. juni
2007.”

Sak 04/2007 - Brev fra Hedmark og Sør-Trøndelag
Dokument som fulgte saken:
• Kopi av brev fra Hedmark og Sør-Trøndelag
Saksutredning:
Vedtak:
Norsk Sau og Geit aksepterer konkurransereglene for CSC slik de er utformet i ”Rules for the
Continental Sheepdog Championship”. Rådet mener likevel at dette regelverket ikke kan
overstyre de nasjonale reglene for uttak til landslaget.
Gjeterhundnemnda i Sør-Trøndelag og Hedmark Gjeterhundlag tilskrives der det svares i
henhold til konklusjonen i diskusjonen på spørsmålet disse to fylkene stilte i sitt brev av 30.
august 2006 til NSG ved gjeterhundrådet.

Sak 05/2007 - Regelverk for CSC/ World sheep dog trials 2008
Dokument som fulgte saken:
•
Notat fra Jon Sand
•
Regelverk for CSC
•
Brev fra ISDS ang. Verdensprøven 2008
Saksutredning:
Vedtak:
Norsk Sau og Geit støtter seg til CCSC sine konkurranseregler for CSC og vil legge disse til
grunn under årets europamesterskap i bruk av gjeterhund. Rådet ser likevel at det er
paragrafer i dette regelverket som det kan være ulike fortolkninger av, og at det også finnes
formuleringer som tyder på at CCSC har gått lenger i en del krav enn det komiteen har
mandat til.
Norges representant i CCSC oppfordres til å ta disse forholdene opp på komitémøtet i forkant
av årets europamesterskap.
Det svares på brevet fra ISDS innen fristen den 10. februar, ang. verdensprøven 2008.

Sak 06/2007 - Norske regler vedr. bostedsadresse/ statsborgerskap for NM
og landslag
Dokument som fulgte saken:
•
Høringssvarene fra fylkene
Saksutredning:
Ved en feiltagelse var et avsnitt falt ut i første høringsbrevet slik at noe av balansen i
meninger rundt saken ble skeiv. Brevet ble derfor sendt på nytt der dette avsnittet var med.
Det kom inn svar fra 11 av 18 fylker (61%).
Disse fylkene svarte på høringen: Østfold Gjeterhundlag, Akershus, Hedmark Gjeterhundlag,
Oppland Gjeterhundlag, Buskerud gjeterhundnemnd, Sogn og Fjordane gjeterhundnemnd,
Møre og Romsdal gjeterhundnemnd, Sør- Trøndelag gjeterhundnemnd, Nord-Trøndelag
Gjeterhundlag, Troms gjeterhundnemnd og Finnmark gjeterhundnemnd.
6 fylker ønsker å gi åpning for utenlandske statsborgere til å delta i NM og på landslaget,
dersom de har bostedsadresse i Norge. De som har begrunnet sitt standpunkt mener at Norge
bør følge det som er vanlig i andre land. Noen understreker spesielt at regelverket for CSC
krever dette.
5 fylker støtter landsrådets vedtak. To av disse fylkene oppgir at det var delt syn i
fylkesnemnda på saken.
Ett av fylkene mener at denne saken er av slik prinsipiell betydning at styret i NSG bør
avgjøre saken.

Vedtak:
Rådet er av den oppfatning at dette er en så prinsipiell sak at den bør avgjøres av styret i
NSG.
Rådet innstiller følgende vedtak for styret:
”Utenlandske statsborgere kan starte i NM i bruk av gjeterhund for kvalifisering til
landslaget, men kan ikke bli norsk mester.
Ingen skal kunne representere et annet landslag og samme året kvalifisere seg til det
norske landslaget.”

Sak 07/2007 - Økonomi/ Budsjett 2007
Dokument som fulgte saken:
•
Budsjett for 2007
•
Søknad fra to fylker om støtte til instruktørkurs
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,-.

Vedtak:
Budsjettet tas til orientering.
Rådet henstiller NSG om å justere budsjettet noe, i henhold til rådets merknader, både på
inntektssiden og fordelingen på de ulike kostnadspostene.
Rådet etterlyser en regnskapsoversikt som viser hva som er brukt på gjeterhund i 2006.
Oversikten skal sendes rådsmedlemmene.
De to søkerne om økonomisk støtte til avholdte instruktørkurs tilskrives der en ber om
regnskap for kursene, kursplan som er fulgt samt deltakerliste.
Godkjente kurs kan få utbetalt inntil kr 3.000,- i støtte.

Sak 08/2007 - Status om arbeidet med CSC 2007
Dokument som fulgte saken:
•
Referat fra møter i arrangementskomiteen
•
Brev fra Karin Mattsson
Saksutredning:
Orientering ble gitt i møtet.
Vedtak:
Orienteringen om status for ”Europamesterskapet i bruk av gjeterhund 2007” tas til
orientering.
Det skal gis anledning for ”Young handler” å delta under årets europamesterskap. Det kan
stille en deltaker pr. land. Deltakeren må ikke være over 20 år. Deltakerlandene tilskrives om
dette, i forbindelse med den vanlige påmeldingen til arrangementet, slik det har blitt gjort de
siste årene.

Landsrådet plukker ut deltakeren fra Norge på bakgrunn av oppnådd resultat på de fire første
Norgesserieprøvene eller Nord-Norges cupen i 2007.

Sak 09/2007 - Gjeterhundstoff til Sau og Geit m.m.
Dokument som fulgte saken:
•
Ingen vedlegg
Saksutredning:
Vedtak:
Oddbjørn Kaasa og Egil Syversbråten samsnakker om å lage artikkel om
gjeterhunddressur til sau og Geit nr. 3. Manusfrist for dette nummeret er 5. mai.
Artikkelens vinkling og lengde avklares med redaktøren i god tid før manusfristen.

Sak 10/2007 – Orienteringssaker/ Eventuelt
Dokument som fulgte saken:
• Krav om medlemskap i NSG
• HD – brev (e-post) fra Per Helge Lindholt og Ingvild Hajum
• NM i 2008 – E-post fra leder i Nordland Sau og Geit (Ragnhild Johansen)
• E-post fra Oppland Gjeterhundlag ang. NM-tidspunkt, Norgesserieprøve og terminliste
• Nordisk mesterskap i 2007. E-post fra Jens Laugesen, Danmark og referat fra møte
mellom laglederne fra Sverige, Danmark og Norge etter Nordisk i 2006
• E-postkorrespondanse med NKK ang. innkreving av medlemskontingent på vegne av
NSG
Saksutredning:
Vedtak:
For å starte i NM og for å bli uttatt til landslaget kreves medlemskap i NSG.
Det henstilles også til fylkene om å kreve medlemskap i NSG for å delta på instruktørkurs.
De framlagte sakene tas til orientering.
Andreas Groseth svarer Ingvild Hajum og Oppland gjeterhundlag.
Nordisk mesterskap vil i år bli arrangert i Danmark og er bestemt til 17.-19. august ca. 4 mil
sør for København.
Hvert land vil kunne delta med 15 hunder. Alle hundene skal starte både fredag og lørdag.
Resultatene fra disse to dagene vil danne grunnlaget for å kåre vinneren av landskampen.
De 15 beste ekvipasjene etter disse to dagene går videre til finalen på søndag for å kåre
nordisk mester.

