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REFERAT  
 

 
Fra telefonmøte i Gjetarhundrådet tirsdag 9. oktober 2007, kl 10.00. 
 
Disse var med på møtet:  Andreas Groseth (leder) 
    Oddbjørn Kaasa 
    Egil Syversbråten 
    Arne Flatebø (sekretær) 
 
Arne Flatebø deltok ikke under behandlingen av sak 14/2007. 
Følgende saker var oppe til behandling: 
 
Saksliste: 
Sak 11/2007 - Dispensasjon fra regler for gjeterhundprøver om at det skal være to 

dommere under NM og at disse skal dømme uavhengig av 
hverandre. 

Sak 12/2007 - Trekking av startrekkefølge i NM 
Sak 13/2007 - Utenlandske statsborgere i NM.  – presisering av vedtak i sak 06/2007 
Sak 14/2007 - Framtidsrettet for opplæring av gjeterhunddommere i NSG.   
 Forslag fra arbeidsgruppe nedsatt av gjeterhundrådet. 
  
 
Sak 11/2007 - Dispensasjon fra regler for gjeterhundprøver om at det skal 

være to dommere under NM og at disse skal dømme uavhengig 
av hverandre. 

 
Saksutredning: 
I ”Regler for gjeterhundprøver” står det i punkt 24: 
 

For NM skal gjeterhundrådet oppnemne to likeverdige dommarar. 
Desse skal dømme uavhengig av kvarandre, med kvar sin sekretær 
til å føre dommarlistene. 
Poenga frå dei to dommarane skal leggjast saman, både for kvart 
einskilt moment og for den samla poengsummen. 

 
Som i fjor har rådet oppnevnt bare en dommer. Det er derfor nødvendig å gjøre et formelt 
vedtak om dispensasjon fra regelverket på dette punktet. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet gir dispensasjon fra punkt 24 i ”Reglar for gjetarhundprøver” 
når det gjelder krav om to dommere som skal dømme avhengig av hverandre i 
NM. Jon R. Aas er godkjent som eneste dommer under NM 2007. 
 



Sak 12/2007 - Trekking av startrekkefølge i NM 
 
Saksutredning: 
Gjeterhundrådet gjorde følgende vedtak om framtidig trekking av startrekkefølge i 
NM i møte 29. januar: 
 

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. 
 
I forbindelse med trekkingen ved årets NM så var hensynet om at førere som stiller med to 
hunder skal starte med en hund hver dag uteglemt. Dette førte til at 8 førere, både fredag og 
lørdag, hadde fått begge hundene på samme dag. 
 
Vedtak: 
Startrekkefølgen i NM gjøres om ved at de 8 førerne med to hunder på fredag 
bytter en hund med en hund fra de som har fått to hunder på lørdag.  
 
 
Sak 13/2007 - Utenlandske statsborgere i NM.  – presisering av vedtak i sak 06/2007 
 
Saksutredning: 
Det har oppstått en del diskusjon rundt vedtaket om at utenlandske statsborgere kan starte i 
NM, men kan ikke bli norgesmester. 
 

”Utenlandske statsborgere kan starte i NM i bruk av gjeterhund for 
kvalifisering til landslaget, men kan ikke bli norsk mester.” 

 
Vedtak: 
Rådet presiserer at dette skal tolkes boksavlig. Det vil si at rekkefølgen etter finaleomgangen 
blir slik dommerresultatet viser, og at den beste norske ekvipasjen blir norsk mester. 
 
 
Sak 14/2007 - Framtidsrettet opplæring og bruk av gjeterhunddommere i NSG.   
 Forslag fra arbeidsgruppe nedsatt av gjeterhundrådet. 
 
Saksutredning: 
24. juli mottok NSG forslag til framtidig opplæring av gjeterhunddommere i NSG utarbeid av 
en egen arbeidsgruppe nedsatt av gjeterhundrådet. I arbeidsgruppen hadde følgende personer 
vært med: Liv Oddny Hauen Hindenes, Jon Sand og Torkjel Solbakken  
 
Vedtak: 
I første omgang legges det opp til en orientering om innholdet i forslaget fra arbeidsgruppen 
på det åpne møtet under årets NM. Saken realitetsbehandles nærmere i et senere møte i 
gjeterhundrådet. 


