Referat møte i Gjeterhundrådet
Tid: Fredag 19. september
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Egil Syversbråten og Stig-Runar
Størdal.
Saksliste:
Sak 26/08 Dommere til NM i Stryn 2008.
Sak 27/08 Endelig fordeling av fylkeskvoter til årets NM
Sak 28/08 Subsidiering av dommere i Norgescup
Sak 29/08 Prøveregler og dommerveiledning
Sak 30/08 Offentliggjøring av poengsummer under prøver
Sak 31/08 Bruk av seniordommere under årets Norgesserie og Nord-Norgescup.
Sak 32/08 Godtgjøring til dommere på gjeterhundprøver
Sak 33/08 NM 2010

Sak 26/08 Dommere til NM i Stryn 2008.
Vedtak:
Olav Tiller, Johnny Eliassen og Lisbeth Iller er dommere under årets NM. Olav
Tiller er hoveddommer. Alle tre dommerne har hver sin sekretær og hver dommer
er likverdig. Poengsummene summeres for de tre dommerne.
Vedtatt mot 1 stemme (Egil Syversbråten).

Sak 27/08 Endelig fordeling av fylkeskvoter til årets NM
Vedlegg i saken: oversikt nederst på denne filen og Excelfil med
plassifferberegning.
Forslaget til kvoter ble sendt fylkene i juli. Oslo/Akershus er det eneste fylket som
kom med protester, ut fra mange deltakere på prøver og høgt aktivitetsnivå på
kurs. Oslo sine plasseringer under fjorårets NM, er likevel slik at Oslo/Akershus
bør få redusert sin kvote fra to til en.
Vedtak:
1. Kvotene til de enkelte fylker er slik de framgår av vedlegg 1.
2. Reserveplassene fordeles slik:
1. reserve: Nordland
2. reserve: Oslo/Akershus
3. reserve: Finnmark

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

Sak 28/08 Subsidiering av dommere
Vedtak:
Vurderes der det blir pålagt to dommere, ut fra sent varsel. Dette må også vurderes i forhold
til budsjettet.

Sak 29/08 Prøveregler og dommerveiledning
Vedlegg i saken: Forslag til nye prøveregler og ny dommerveiledning.
Vedtak:
Forslag til nye prøveregler og ny dommerveiledning sendes fylkene på høring. Høringsfristen
settes til 1. desember. Ny prøveregler og ny dommerveiledning vedtas endelig etter
høringsfristen, og slik at nye prøveregler og ny dommerveiledning starter å gjelde til sesongen
2009.

Sak 30/08 Offentliggjøring av poengsummer under prøver
Vedtak:
1. Under årets Norgesserie, NM og Nord-Norgescup, skal ikke delpoengene publiseres så
lenge prøven pågår.
2. Fylkene og seniordommerne får forslaget om å begrense publiseringene av
delpoengene, på høring. Høringsfristen settes til 1. desember.
3. Gjeterhundrådet fatter endelig vedtak om saken, etter høringsfristen, slik at vedtaket
vil gjelde alle prøver fra og med 2009.

Sak 31/08 Bruk av seniordommere under årets Norgesserie og Nord-Norgescup
Vedtak:
Under årets Norgesserie og Nord-Norgescup skal det brukes minst to norske seniordommere.

Sak 32/08 Godtgjøring til dommere på gjeterhundprøver
Vedtak:
Dommere på gjeterhundprøver skal godtgjøres på lik linje med tillitsvalgte i NSG. Gjeldende
satser er:
- Møter over 6 timer: Kr. 1400,- Møter under 6 timer: Kr. 600,- Reise dekkes etter statens satser
Dette vedtaket gjelder fra 1.1.2009

Sak 33/08 NM 2010
Telemark gjeterhundlag har søkt om å arrangere NM i bruk av gjeterhund i 2010.
Arrangementet er tenkt lagt til Bø i Telemark.
Vedtak:
Telemark gjeterhundlag tildeles NM i bruk av gjeterhund i 2010.

