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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Tirsdag 13. januar, kl. 1000 
Sted:  NSG sine lokaler i Parkveien, Oslo 
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Egil Syversbråten og Stig-Runar 
Størdal 
 

 

Saksliste: 
Sak 1/09 Prøveregler og dommerveiledning. Endelig vedtak etter høringene  
Sak 2/09 Offentliggjøring av delpoeng. Endelig vedtak etter høringene  
Sak 3/09 Regler for deltakelse på gjeterhundtrening  
Sak 4/09 Evaluering av sekretærfunksjonen  
Sak 5/09 Godtgjøring for ekstradommere, Norgesserie, Nord-Norgescup og 

NM  
Sak 6/09 NM 2009. Antall deltakere og moment i innledning og finale. 

Forespørsel om dommer og finansiering av arrangementet.  
Sak 7/09 Budsjett/Arbeidsplan  
Sak 8/09 Referatsaker 
Sak 9/09 Eventuelt  
  - Avtale med Norsk kennel klub 
 
 
Sak 1/09 Prøveregler og dommerveiledning. Endelig vedtak etter høringene 
11 fylker har svart på høringene. I tillegg har vi fått to andre innspill. 
Tilbakemeldingene fra fylkene er forsøkt samlet opp punkt for punkt i vedlegga. 
 
vedtak: 
Prøveregler og dommerveiledning ble gjennomgått og enkelte endringer ble 
gjennomført. Når det gjaldt momenta dobbelthenting og deling oversettes det 
internasjonale(ISDS-) regelverket og brukes på en hensiktsmessig måte. Når 
endringer er gjort og kvalitetssikra, sendes prøvereglene og dommerveiledning til 
fylkene og seniordommerne, samt at de legges ut på NSG sine hjemmesider. 
 
Sak 2/09 Offentliggjøring av delpoeng. Endelig vedtak etter høringene 
Seks fylker går inn for at delpoeng skal publiseres fortløpende. Fire fylker synes 
det er greit at bare sluttsummen offentliggjøres. Ett av disse fylkene mener at 
delpoengene kan publiseres fortløpende på mindre prøve. Ett fylke har ikke noe 
entydig innspill og ser ikke dette som en stor sak.  
 
Fylkene har ulike meninger i dette spørsmålet, men et flertall er for å publisere 
delpoenga fortløpende. 
 
 
 



vedtak: 
Delpoenga kan publiseres. På større prøver (NC, NNN og NM) skal dette gjøres fortløpende. 
På andre prøver publiseres delpoenga så fort det er praktisk mulig. 
 
 
Sak 3/09 Regler for deltakelse på gjeterhundtrening  
Det har kommet innspill om utfordringer i forbindelse med at det deltar personer på 
gjeterhundkurs, som har minimal eller ingen erfaring med sau. Dette kan være et 
velferdsproblem for sauen. Dette må ses blant annet i sammenheng med at sauebønder nå har 
et kompetansekrav for å holde sau. Vi er lovt et forslag til ”regelverk for deltakelse på 
gjeterhundtrening” fra Oslo/Akershus. Vi kan bruke dette som et utgangspunkt for 
anbefalinger til fylkene.  
 
 
vedtak: 
- Vi melder fra til Andreas kommentarer på kursopplegget (”regelverket for deltakelse på 

gjeterhundtrening”) til Oslo/Akershus gjeterhundnemnd. Andreas samkjører 
kommentarene og gir tilbakemelding til Oslo/Akershus gjeterhundnemnd. 

- Det tas sikte på å videreutvikle dette kursopplegget til bruk for hele landet 
- Det vurderes å gi ansvaret for dette kursopplegget for noen instruktører (4-5) 
- Det lage et opplegg for å søke BSF-midler i fylkene 
- 4-H vurderes som en samarbeidspartner i forbindelse med oppgaver og lignende. 
 
 
Sak 4/09 Evaluering av sekretærfunksjonen  
Etter ett år med ny sekretær for gjeterhundrådet kan det være nyttig for både rådet og 
sekretæren med en evaluering. 
 
vedtak: 
Gjeterhundrådet var enig om at sekretærfunksjonen fungerer bra og at samarbeidet mellom 
sekretær og rådets medlemmer er godt.  
 
 
Sak 5/09 Godtgjøring for ekstradommere, Norgesserie og NM  
I forbindelse med at det ble krevd to norske seniordommere på Norgesserieprøvene og NM, 
førte det til ekstra kostnader for arrangørene. Så fremt Gjeterhundrådet hadde tilgjengelige 
midler ble det lovt kompensasjon for dette. 
 
Sekretæren skal prøve å få en regnskapsoversikt for 2008 til møtet. 
 
vedtak: 
Arrangører av Norgesserieprøvene, Nord-Norgescupen og NM gis en kompensasjon på kr. 
1.400,- pr. dag, 
 
 
Sak 6/09 NM 2009. Antall deltakere og moment i innledning og finale. 

Forespørsel om dommer og finansiering av arrangementet.  
 
I fra arrangørene i Nordland har vi fått denne forespørselen: 
  



”I finalen (16 ekvipasjer) ønsker vi å ha kl. 3 med dobbelthenting med 4 eller 5 sau i hver flokk. 2 
merka dyr. Vi ønsker ikke  
å ha deling (skilling), men singling av et merket enkeltdyr ETTER kve (dette av hensyn til tiden...). 
  
Vi ønsker dessuten selv å besørge alle inntekter og utgifter vedr. arrangementet. Det betyr at vi 
ønsker å beholde inntektene  
av startkontingenten selv, å betale alle utgifter til dommere, prøveavgift mv. 
  
Er det landsrådet som tar ut dommere? Vi håper dette kan gjøres snarest mulig av hensyn til bestilling 
av flybilletter. 
  
Startkontingenten i NM har i mange, mange år vært 300 kroner. Denne ønsker vi å heve til kr. 400. 
Landsprøvene 
(Norges-serie prøvene i alle fall) har en høyere startkontingent enn NM og det synes merkelig.” 
 
I tillegg har Oppland kommet med innspill ang trekking av startrekkefølge. 
 
 
vedtak: 
- Det åpnes for dobbelthenting i NM-finalen, som en prøveordning 
- Det dispenseres fra regelverket for dobbelthenting, ved at sortering sløyfes og momentet 

singling etter kve tas inn.  
- Gjeterhundrådet mener at det skal være minimum fem dyr i flokken og at totalt tre dyr 

skal merkes. Ett av de merka dyra skal singles. 
- Inntekter og utgifter besørges av arrangør, slik praksisen har vært de senere åra. 
- Dommere til NM blir Ole Martin Nymoen og Kristian Kleppe. Kristian Kleppe er 

hoveddommer.  
- Startkontingenten til NM 2009 blir kr. 400,- pr. hund 
- Trekking av startrekkefølge under NM 2009 gjøres av NSG etter retningslinjer vedtatt av 

Gjeterhundrådet. 
 
 
Sak 7/09 Budsjett/Arbeidsplan  
 
Gjeterhundrådet ønsker i 2009 å fortsette satsinga på dommerne og i tillegg ha fokus på den 
praktiske nytten av gjeterhund. 
 
vedtak: 
Arbeidsplan: 

- Ett kurs for seniordommere 
- I samarbeid med seniordommerne utarbeide et kursopplegg for vanlige dommere 
- Oppfølging av fylkene, spesielt praktisk bruk av gjeterhund og grunnopplæring 

fører/sau/hund. 
- Prøvenemnda har ansvaret for Norgeserien 

Budsjett kommer fram på eget vedlegg 
 

 
 
Sak 8/09 Referatsaker 
- Det ble referert fra telefonmøte i prøvenemnda 
 
 



Sak 9/09 Eventuelt 
 
a) Diskusjon rundt avtalen med kennelklubben, med bakgrunn i e-post angående 

Border Collie og regler for utstilling. 
 
Vedtak: 
Vi forholder oss til den avtalen vi har med kennelklubben. 
 
 
b) Kurs for seniordommere 
 
Vedtak: 
Vi satser på et kurs med praktisk dømming, bruk av internasjonalt anerkjent 
dommer og studering av opptak av NM-finalen.  
 
 
 
 

 
Andreas Groseth     Stig-Runar Størdal 

Leder       Sekretær 
 


