MØTEPROTOKOLL
Fra møte i Gjetarhundrådet tirsdag 29. oktober 2007, kl 09.00. Møtet ble holdt i sekretariatet
til NSG i Parkveien.
Disse var med på møtet:

Andreas Groseth (leder)
Oddbjørn Kaasa
Egil Syversbråten
Arne Flatebø (sekretær)

Følgende saker var oppe til behandling:

Saksliste:
Sak 15/2007 - Protokoll fra møtet 9. oktober.
Sak 16/2007 - Oppsummering av sesongen, inntrykk av "ståa" i de enkelte regioner.
Sak 17/2007 - Arbeidsplan for 2008.
Arbeidsoppgaver i rådet. Norgesserien - eget utvalg for prøveutvikling og
drift?
Sak 18/2007 - Ny strategi for opplæring og bruk av gjeterhunddommere. Vedlegg
Sak 19/2007 - Eventuelt
**********************

Sak 15/2007 - Referat fra møtet 9. oktober.
Vedtak:
Protokoll fra møtet 9. oktober godkjennes med de tilføyelser som kom til på sak
14/2007.

Sak 16/2007 - Oppsummering av sesongen, inntrykk av "ståa" i
de enkelte regioner.
Dokument som følger saken:
• Ingen.
Saksutredning:
Det ble en orientering/diskusjon rundt bordet om de saker som var meldt inn/fanget opp av
rådsmedlemmene og sekretariatet i NSG. Signal/innspill fra det åpne møtet under årets NM
ble også tatt med i meningsutvekslingen.
Stikkord fra diskusjonen:
• Dommer i forbindelse med avsluttende prøve i ”Gilde-cupen”.
• Webtilbud om gratisannonsering av valper/dresserte hunder for salg (krav om
kvalitet).
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

•
•
•
•
•
•

Etisk forsvarlig håndtering av sau/hund i forbindelse med gjeterhundtrening.
Erfaringer etter arrangering av CSC (evalueringsrapport vil bli innsendt).
Orientering om forberedelsene til NM-2008.
Kursaktiviteter prøveaktiviteter rundt om i fylkene (noen fylker melder om at det er
vanskelig å få medlemmene med på dugnad).
Det er registrert en del negative ”strømninger” i hundemiljøet (mye baksnakking og
åpen kritikk av dømming).
Rådsmedlemmene ønsker bedre kontakt med fylkene.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Når det gjelder konkrete tiltak vises til vedtak i sak 17.

Sak 17/2007 - Arbeidsplan for 2008.
Arbeidsoppgaver i rådet. Norgesserien - eget utvalg for prøveutvikling og
drift?
Dokument som følger saken:
• Ingen.
Saksutredning:
Rådet ønsker å styrke kontakten med fylkene. Videre diskuterte en muligheten for å opprette
et eget ”prøveutvalg” slik at rådet skal få mer tid til å jobbe med rekruttering/kursvirksomhet
og andre gjeterhundsaker.
Vedtak:
Hvert rådsmedlem skal ha ”ansvar” for følgende fylker:
Andreas Groseth: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.
Egil Syversbråten: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal.
Oddbjørn Kaasa: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Fylkene tilskrives og orienteres om denne ansvarsfordelingen. Samtidig tilbyr
rådsmedlemmene å holde møter med fylkene, om det skulle være ønske om det.
Dyreetikk: Rådet er opptatt av at det, på alle organiserte treningssamlinger, skal fokuseres på
god dyrehåndtering - både når det gjelder sauer og hunder. Det sendes brev til fylkene der
det påpekes at det, i forbindelse med alle treningssamlinger, skal orienteres om hva god
dyrehåndtering innebærer. Det skal vises til hva Forskrift om velferd for småfe (§ 8.
Håndtering og utstyr) sier om dette.
For å komme ”ukulture” i gjeterhundmiljøet til livs (åpen kritikk av dommere), ønsker rådet å
sette søkelys på tema i forbindelse med framtidige dommersamlinger og under de åpne
møtene under NM.
Rådet tar sikte på å oppnevne en egen ”prøvekomité” som skal ha som målsetting å samordne
og videreutvikle de store gjeterhundprøvene som benyttes som grunnlag ved uttak til
landslaget. Oddbjørn Kaasa følger opp saken.
Den endelige utformingen av mandatet for komitéen vil bli gjort senere.

Sak 18/2007 - Ny strategi for opplæring og bruk av
gjeterhunddommere.
Dokument som følger saken:
• Brev av 15. mars 2007 til arbeidsgruppe oppnevnt av gjeterhundrådet.
• Referat fra møte i arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å vurdere framtidsrettet strategi
for opplæring og bruk av gjeterhunddommere i NSG.
Saksutredning:
I møte i gjeterhundrådet 29. januar ble dommeropplæring/bruk av dommere diskutert.
Dommerkurset som var planlagt avholdt i Nord-Trøndelag i august ble senere avlyst.
Arbeidsgruppen som ble nedsatt, og som har bestått av, Liv Oddny Hauen Hindenes, Torkjel
Solbakken og Jon Sand, leverte skriftlig referat fra sitt arbeid til NSG i juli (mottatt 20. juli).

Rådet diskuterte forslaget fra arbeidsgruppa.
Vedtak:
Med bakgrunn i arbeidsgruppas tanker om en framtidsrettet strategi for opplæring og bruk av
gjeterhunddommere i NSG og moment som framkom i diskusjonen i rådet, utformes et
modifisert forslag. Dette forslaget sendes ut på høring i fylkene før gjeterhundrådet fatter
endelig vedtak. Målet er å ha en framtidsrettet strategi for opplæring og bruk av
gjeterhunddommere i NSG klar i god tid før neste prøvesesong.

Sak 19/2007 - Eventuelt
Vedtak:
Landslaget for 2008 bør tas ut allerede nå, da det er påmelding til verdensprøven 31. mars.
NSG etterlyser forslaget til revidert samarbeidsavtale med NKK
NSG har mottatt forespørsel fra Norsk Working Kelpie Klubben om samarbeidsavtale med
klubben. Det jobbes videre med saken med utgangspunkt i foreliggende samarbeidsavtaler
med småraselagene og vedtekter for gjeterhundlag.
Oslo, tirsdag, 30. oktober 2007

