Referat fra møte i Gjeterhundrådet
Tid: Torsdag 3. juli 2008, kl. 2000
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Egil Syversbråten og Stig-Runar Størdal
Saksliste:
Sak 19/08 Oppnevne ny A-dommer i stedet for Håkon Skjervold.
Sak 20/08 Regiontilhørighet for Møre og Romsdal (A-dommere)
Sak 21/08 Kursopplegg for A-dommere
Sak 22/08 NM 2009 og NM 2010.
Sak 23/08 NM 2008. Fylkeskvoter og eventuell dobbelhenting i finalen.
Sak 24/08 Orientering fra prøvenemnda, spesielt påmelding til norgesserieprøvene.
Sak 25/08 Vedtak i Kennelklubben angående deltakelse i prøver for drektige og diende tisper.
Sak 26/08 Eventuelt.

Sak 19/08 A-dommere
Håkon Skjervold har frasagt seg vervet som A-dommer. Det har også kommet innspill fra
Rogaland, med en sterk anmodning om å ta med Kristian Kleppe som A-dommer. Dette pga
Kleppe sin unike erfaring innen gjeterhundarbeidet.
Vedtak:
Kristian Kleppe utnevnes som A-dommer. Nord-Norge dekkes av Johnny Inge Eliassen.
Gjeterhundrådet ønsker i første omgang at A-dommergruppa ikke blir for stor, eventuell
utvidelse vurderes når ordninga er kommet ordentlig i gang og evaluering foretas.

Sak 20/08 Regiontilhørighet for Møre og Romsdal (A-dommere)
Egil S. orienterer om hvilke ønsker fylket har for regiontilhørighet.
Vedtak:
Nordmøre og Romsdal går til samme region som Trøndelag. Sunnmøringene må
bestemme seg for om de vil tilhøre samme region som Trøndelag eller Vestlandet.
Dette har de gitt tilbakemelding om vil skje innen en uke.
Sak 21/08 Kursopplegg for A-dommere
Det må spikres et opplegg for A-dommere dette året.
Vedtak:
Vi samler A-dommerne for i fellesskap å lage et opplegg. Det satses på to-dagers møte, fra
fredag til lørdag. Aktuelt sted er Værnes, 8. – 9. august.
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Sak 22/08 NM 2009 og NM 2010.
Nordland har søkt om NM i bruk av gjeterhund for 2009. Søknad vedlagt. Telemark har
signalisert ønske om NM 2010.
Vedtak:
Nordland tildeles NM i bruk av gjeterhund 2009. Gjeterhundrådet tar kontakt med Telemark
gjeterhundlag for nærmere orientering om planene for NM i 2010.

Sak 23/08 NM 2008. Fylkeskvoter og eventuell dobbelhenting i finalen.
Vedtak:
Fylkeskvotene regnes ut og sendes fylkene. Det er ikke aktuelt med
dobbelthenting i NM-finalen for 2008. Eventuelt vedtak om dobbelthenting i NMfinalen må gjøres ett år i forveien.

Sak 24/08 Orientering fra prøvenemnda, spesielt påmelding til norgesserieprøvene.
Oddbjørn orienterte om arbeidet i prøvenemnda
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Det vises til referat fra møter i prøvenemnda.

Sak 25/08 Vedtak i Kennelklubben angående deltakelse i prøver for drektige og diende
tisper.
Viser til orientering sendt av Oddbjørn. Norsk kennelklubb har innført forbud mot
prøvedeltakelse for tisper som er kommet lengre enn 28 dager i drektigheten og som har
valper som er yngre enn 56 dager. Forbudet gjelder fra 1. juli 2008.
Vedtak:
Dette anses ikke som noe problem i forbindelse med gjeterhundprøver. Men i og med at flere
har meldt seg på prøver for inneværende år, før dette forbudet ble kjent, bør det søkes om
dispensasjon for 2008, men at vi ellers tar vedtaket fra Kennelklubben til etterretning og tar
det inn i NSG sitt regelverk for gjeterhundprøver fra og med 2009.

