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Referat fra møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Tirsdag 17. februar, kl. 2000 
Sted:  Telefonmøte  
 
 

Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Egil Syversbråten og Stig-Runar Størdal 
 

Saksliste: 
Sak 09/09 Godkjenne referat fra forrige møte og innkalling og saksliste dette 

møtet 
Sak 10/09 Samling for Seniordommere. 
Sak 11/09 Gjeterhundkurs utenfor NSG.  
Sak 12/09 Krav til å bli instruktører 
Sak 13/09 Prøveregler og dommerveiledning   
Sak 14/09 Eventuelt 
 
 
Sak 9/09 Godkjenne referat fra forrige møte og innkalling og saksliste dette møtet 
 
Vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjent og innkalling og saksliste dette møtet godkjent. 
 
 
Sak 10/09 Samling for Seniordommere. 
Vi må bli enig om tid og sted og et foreløpig program.  
 
Vedtak: 

- Samlinga legges til ei helg i juni 
- Opplegget videre bestemmes så fort som mulig 

 
 
Sak 11/09 Gjeterhundkurs og -prøver utenfor NSG.  
Hvordan forholder vi oss til gjeterhundkurs og -prøver som ikke er holdt i regi av 
NSG-systemet? 
 
Vedtak: 
Saken utredes nærmere og det vurderes å sende saken på høring. 

 
 
Sak 12/09 Krav til å bli instruktører 
Skal vi ha retningslinjer for at personer skal kunne kalle seg instruktører i 
gjeterhundsammenheng. Dette gjelder både eksisterende og nye instruktører. 
 
Vedtak: 



- Det lages en oversikt med krav som settes til å bli godkjent instruktør 
gjennom NSG 

- Fylkene bes sende en oversikt over de personer som er brukt som 
instruktører 

 
 
Sak 13/09 Prøveregler   
Så fremt sekretæren klarer å bli ferdig til reviderte forslag til møtet, kan vi prøve å 
fatte endelig vedtak på nye prøveregler og ny dommerveiledning. 
 
Vedtak: 
Prøvereglene vedtas slik de foreligger. De vedlegg det henvises til i prøvereglene 
samt dommerveiledninga tas opp på neste møte. 
 
Sak 14/09 Eventuelt 
 
a) Grunnkurs for gjeterhundtrening, jf. sak 03/09 
 
Vedtak 
- Legges ikke ut på hjemmesida i seg sjøl, men informasjon om at den finnes 

publiseres på weben 
- Kurspapirene gis ut til de som ønsker å arrangere kurs gjennom NSG (som 

powerpoint via e-post). 
 
 
b) Bruk av godkjenningsbevis for gjeterhunder i arbeid 
 
Vedtak: 
Dette vurderes nærmere opp mot den praktiske nytten og mulighetene for å et 
gjennomførbart opplegg. 
 
 
c) Hjemmesida og Sau og Geit 
 
Vedtak: 
Det bør arbeides med å holde hjemmesidene oppdatert og at stoff om gjeterhund 
kommer inn i Sau og Geit. 
 
d) 3 hunder på Norgesserieprøvene 
Prøvenemnda legger opp til at det skal være mulig å stille med tre hunder på 
Norgesserieprøvene i år.  I tillegg legges det opp til at de som melder seg på samlet på alle de 
tre innledende helgene, skal være sikret plass.  Påmeldinger til Norgesserien kan da komme i 
konflikt med prøvereglenes pkt. 6: 
6. Kven har høve til vere med på prøven 
I utgangspunktet skal arrangørane leggje til rette for at alle som ynskjer å vere 

med på prøven, får høve til det, særleg gjeld det prøvar som tel som uttaking til 

meisterskap. Dersom det likevel er påmeldt for mange hundar til ei prøve, må dei 

som har meldt på fleire enn ein hund vike plass, først med ein og ein overskytande 

hund, såleis at alle som er påmelde innafor tidsfristen, om mogleg kan stille med 



minst ein hund. Ein kvar reduksjon etter denne regelen må starte med dei sist 

påmelde. Avgift som er betalt for dei hundane som må gå ut, skal betalast tilbake. 

 
Vedtak 
Gjeterhundrådet dispenserer for prøvereglens pkt 6 for årets Norgesserieprøver, slik at det er 
mulig å melde på inntil 3 hunder som går foran de som melder seg på etter at prøven er 
fulltegnet. 
 
e) Dommeropplæring 
Den vedtatte planen for opplæring av dommere tar sikte på at dommerne kurses/læres opp i 
regionene.  
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet ber prøvenemnda i samarbeid med seniordommerne lage et kursopplegg for 
de vanlige dommerne. Kursopplegget legges fra for godkjenning i gjeterhundrådet. 
 
 
f) Kve på NM-2009 
Under årets NM er det lagt opp til dobbelhenting med totalt 10 dyr og uten sortering. Det vil 
si at alle 10 dyra skal inn i kveet. Når målene på ei kve, klasse III, er på 2X3 meter, kan det 
bli trangt. Kvea må derfor tilpasses flokkens størrelse. 
 
Vedtak: 
Under NM 2009 i bruk av gjeterhund, dispenseres det for prøvereglenes pkt 21, slik at kveas 
størrelse tilpasses antall sau som skal inn i kvea. 
 

 

                           

 
 


