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Referat fra møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid: Mandag 14. april 2008  
Sted: Telefonmøte 
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa og Stig-Runar Størdal 
 
Saksliste: 
Sak 14/2008 Oppnevning av A-dommere 
Sak 15/2008 Norgesserien 
Sak 16/2008 Orientering om laget til World Trial 
Sak 17/2008 Innspill angående avl på registrerte, men ikke gjeterhundgodkjente hunder 
Sak 18/2008 Instruktørkurs 

 
 

Sak 14/2008 Oppnevning av A-dommere 
 
Fylkene var gitt frist til 10. april med å foreslå kandidater som A-dommere. Det 
var innen fristen kommet forslag fra 8 fylker. Samtidig var det hentet inn uttalelse 
fra Nordland, for å få dette fylkets synspunkt på grensen mellom de to nordligste 
regionene 
 
Vedtak: 
1. Hele Nordland, Trom og Finnmark blir en dommerregion 
 
2. Følgende gis tilbud om å være A-dommere: 
- Nordland, Troms og Finnmark:  Johnny Inge Eliassen og Harald Skjervold 
- Nord- og Sør-Trøndelag:  Olav Tiller 
- Hedmark, Oppland og Østfold:  Ole Martin Nymoen 
- Buskerud, Vestfold, Telemark og Akershus: Jon R. Aas 
- Agder og Rogaland:  Trygve Høines  
- Hordaland og Sogn og Fjordane:  Jakob Gjerde 

Møre og Romsdal kontaktes for å høre hvilken region de vil tilhøre 
 

3. Disse sju personene får et skriftlig tilbud om å være A-dommer. I dette innebærer også at 
de må skrive under på en avtale. Denne avtalen utarbeides av Gjeterhundrådet. 

 
 
Sak 15/2008 Norgesserien 
Norgesserien er nå fulltegnet. Dette skjedde rekordraskt og det er trolig førere 
som ikke rakk å melde seg på og førere som har meldt på hunder som ikke 
kommer til å være aktuelle når prøvene skal gå. Prøvenemnda vil derfor åpne for 
at det fram til 1. juli skal være mulig å trekke hunder og få prøveavgifta refundert. 
Arrangørene tar nå framover mot ”påmelding” av reserver. Disse vil få tilbud om 
å delta hvis påmeldte hunder blir trukket. 



 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet tar dette til etterretning og forutsetter at opplegget for 
Norgesserien blir evaluert etter sesongen. 
 
Sak 16/2008 Orientering om laget til World Trial 
Norge ble tilslutt tildelt 15 plasser til World Trial i Wales i september. Det har vært en del 
førere/hunder som har trukket seg av forskjellige grunner, samt at en del av reservene ikke 
fikk mulighet til delta, fordi de var for sent ute med å vaksinere hundene mot rabies, m.m. 
Likevel har vi fulltallig lag med 15 gode hunder. 
 
Vedtak: 
Saken tatt til etterretning. 
 
Sak 17/2008 Innspill angående avl på registrerte, men ikke gjeterhundgodkjente hunder 
Det har kommet henvendelse til NSG med synspunkter på praksisen med at det er tillatt å 
registrere valper etter foreldre med ikke godkjent gjeterhundprøve, hvis foreldrene er 
registrert. Personen bak henvendelsen mente at det kunne føre til at det ble avlet på hunder der 
gjeteregenskapene var for dårlig 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet er enig i at for Border Collie og Working Kelpie bør det kun avles på hunder 
med gode gjeteregenskaper. Det anbefales også at begge foreldrene har godkjent 
gjeterhundprøve når det skal kjøpes valp. På nåværende tidspunkt ser likevel ikke 
Gjeterhundrådet at det er nødvendig med en endret praksis når det gjelder registrering. Med 
god informasjon til potensielle kjøpere, bør de som ønsker gjeterhund ha mulighet til å kjøpe 
valp/trent hund med gode gjeterinstinkter.  
 
 
Sak 18/2008 Instruktørkurs 
I fra Nordland har det kommet forespørsel om instruktører til instruktørkurs. Det har også blitt 
etterlyst et opplegg for utdanning av instruktører. 
 
Vedtak: 
Det er for tiden ikke noe systematisk opplegg for utdanning av instruktører fra 
NSG/Gjeterhundrådet sin side. Dette er en sak Gjeterhundrådet har ambisjoner om 
å gjøre noe med, men for dette året vil endringen av dommeropplæringa være 
prioritert. Når det gjelder instruktører til instruktørkurs, må derfor fylkene avtale 
med instruktører de har tiltro til. Dette blir en sak mellom fylkene og aktuell 
instruktør. NSG/Gjeterhundrådet har for inneværende år ikke midler til å støtte 
slike kurs. 
 
 


