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Protokoll fra møte i gjeterhundrådet 
 

Tid: Tirsdag 22. januar, kl. 1000 
Sted: Parkveien 71 (NSG i Oslo) 
 
Tilstede:  
Andreas Groseth, Oddbjørn Kåsa, Egil Syversbråten, Arne Flatebø og Stig-Runar 
Størdal 
 
Saksliste: 
Sak 01/2008 Bli kjent med ny sekretær, fastsette rutiner m.m. 
Sak 02/2008 Budsjett/aktivitetsplan 
Sak 03/2008 Endelig oppnevning av prøvenemnd med mandat 
Sak 04/2008 Dommeropplæring. Gjennomgang av notat 
Sak 05/2008 Gjeterhund i jorbruksforhandlingene 
Sak 06/2008 Orienteringssaker 
Sak 07/2008 Eventuelt 

 
 

Sak 01/2008 "Bli kjent" med ny sekretær, fastsette rutiner m.m. 
 

Medlemmer og ny sekretær orienterte om seg selv.  Rutiner ble diskutert. 
 
Vedtak: 
Referat fra møtene sendes først til gjeterhundrådets leder, deretter til rådet med 
frist for tilbakemelding. Etter det er referatet godkjent (hvis ikke 
motforestillinger). 

 
 
Sak 02/2008 Budsjett/aktivitetsplan (arbeidsplan) 
 
Vedtak: 
Budsjett 
Budsjettet vil være avhengig av hvilke midler som fås fra NSG sitt budsjett. Rådet 
setter opp forslag til arbeidsplan, med budsjetterte kostnader, som oversendes 
styret. Fastsetting av startkontingent og endelig budsjett fastsettes etter 
tilbakemelding fra styret. 
 
Arbeidsplan 

- Drift av gjeterhundrådet       30.000,- 

• instruktøropplæring/-utvikling 

• videreutvikling av brukshund 

• registrering i kennelklubben  
 

- Besøksrunde i fylkene med tema; riktig bruk av gjeterhund 20.000 



- Dommeropplæring       70.000,- 

• Kurs Norge med britisk instruktør 

• Studietur til Storbritania 
- Prøvenemnda        14.000,-. 

 
 
Sum kostnader                 134.000,- 
 
Inntekter: 
Hvis dagens prøveavgift pr. startende hund på gjeterhundprøver, økes fra kr. 30,- 
til kr. 40,- pr. hund, gir det følgende stipulerte inntekt 
 
2800 hunder à kr. 40,-                112.000,- 
 
Posten på dommeropplæring er særlig stor pga opplæring av A-dommere. Denne 
kostnaden forventes å bli vesentlig mindre de nærmeste åra. Gjeterhundrådet ber 
derfor om at styret i NSG, bevilger den mellomværende summen på kr. 22.000, 
for 2008, slik budsjettet går i balanse. Det forutsettes at NSG-sekretariatet sitt 
arbeid med gjeterhund (inklusiv sekretærhjelp for gjeterhundrådet) holdes utenom 
budsjettet for gjeterhundrådet. 

 
 

Sak 03/2008 Endelig oppnevning av prøvenemnd, med mandat 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under gjeterhundrådet 
og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhunddommer og/eller aktive 
gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det være medlemmer som 
konkurrerer på landslagsnivå. Medlemmene utnevnes for to år av gangen. Etter 
første året er det loddtrekning over hvilke to medlemmer som skal utnevnes for ny 
periode. 
 
Nemnda bruker NSG sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med 
gjeterhundrådet)  
 
Mandat: 
Lage en helhetlig plan i forhold til konkurransesystemet. Få på plass et system 
som fungerer i forhold til konkurranser med gjeterhund. I dette ligger et overordna 
ansvar for: 

- Norgescup 
- Større prøver 
- Mindre prøver/brukshundprøver 
- Kvalifisering til mesterskap 

 
Følgende oppnevnes som medlemmer av prøvenemnda: 

Oddbjørn Kåsa 
Jakob Gjerde 
Torkjel Solbakken 
Jo Agnar Hansen 

 



Oddbjørn Kåsa utnevnes til leder av prøvenemda.  
 
 
Sak 04/2008 Dommeropplæring. Gjennomgang av notat 

 
Andreas Groseth la fram notat ang. framtidsretta strategi for opplæring og bruk av 
gjeterhunddommere i NSG. 
 
Notatet ble diskutert og rådets medlemmer kom med innspill. 
 
Vedtak: 
Ut fra innspill på møtet, reviderer Andreas Groseth notatet om dommeropplæring. 
Notatet sendes så rådets medlemmer for kommentarer, før notatet sendes fylkene 
på høring. Høringsfrist settes til 1. mars. 

 
 
Sak 05/2008 Gjeterhund i jordbruksforhandlingene 
 
Det ble diskutert om det kan være grunnlag for å gi tilskudd til gjeterhund gjennom 
jordbruksforhandlingene.  
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet ser for seg ei ordning der det gis tilskudd for inntil 2 godkjente gjeterhunder 
pr person. For eksempel 2.500,- pr. hund. Sekretæren formulerer brev til styret i NSG. 
 
 
Sak 06/2008 Orienteringssaker 
 
Landslaget 
Det ble orientert om tilbakemeldinger fra de som er uttatt på landslaget for å 
representere Norge under årets internasjonale mesterskap. Det ser ut som at de 
fleste av de uttatte ønsker å delta. Svarfristen er 1. februar. 

 
Verdensprøva 
Det er kommet brev fra ISDS med forespørsel om Norge stiller med de 14 ekvipasjene som vi 
er tildelt. Vi er også spurt om vi vil stille med flere ekvipasjer, hvis det blir ledige plasser. Det 
er svart positivt på begge spørsmålene. 
 
Vedtak: 
Orienteringene ble tatt til etterretning. 
 
 
Sak 07/2008 Eventuelt 

 
Det ble etterlyst referat fra møte med Norsk Kennel Klub og kennelklubbens 
underskrift av ny avtale 
 
Vedtak: 
Andreas Groseth tar kontakt med kennelklubben for å etterlyse referat og 
underskrevet avtale. 



 
Neste møte i gjeterhundrådet blir etter høringsfristen for notatet om dommeropplæring (1. 
mars). 
 
 
Stig-Runar Størdal 
Referent 
 


