Referat møte i Gjeterhundrådet
Tid: Onsdag 1, april, kl. 2000
Sted: Telefonmøte
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Ivar Thoresen og Stig-Runar Størdal

Saksliste:
Sak 15/09
Sak 16/09
Sak 17/09
Sak 18/09
Sak 19/09
Sak 20/09
Sak 21/09
Sak 22/09

Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste.
Godkjenne dommerveiledning og vedleggene til prøvereglene
(deling, singling og dobbelthenting).
Dommerkurs/dommerliste
Krav til å bli instruktører
Sykdommen TNS
Organisering, innspill fra Namdal gjeterhundlag
Samarbeid med 4-H
Eventuelt

Sak 15/09

Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste.

Vedtak:
Referat fra forrige møte, innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/09

Godkjenne dommerveiledning og vedleggene til prøvereglene
(deling, singling og dobbelthenting).
Dommerveiledning, vedlegg 1 (deling), 2 (singling) og 3 (dobbelthenting) er
vedlagt. Disse dokumenta er sendt prøvenemnda for gjennomsyn og eventuell
tilbakemelding. Det har kommet en tilbakemelding og den er tatt til følge og
merket med rødt (gjelder dobbelthenting).
Når det gjelder dommerveiledninga er det tatt inn et punkt om at dommere
godkjent av NSG ikke kan dømme prøver utenfor NSG (setningen er merket med
rødt). Dette ut fra diskusjonen vi har hatt rundt problemstillingen med
”konkurrerende” kurs og prøve.
Vedtak:
Dommerveiledninga godkjennes slik den foreligger med tillegget merket rødt.
Vedlegg 1, 2 og 3 til prøvereglene godkjennes slik de foreligger, med endringer
merket rødt.

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 17/09
Dommerkurs/dommerliste
Det må tas stilling til tid og sted for ei samling for seniordommerne. Da det er
fylker som ikke har gitt tilbakemelding, er dommerlista foreløpig og endelig
gjennomgang må tas senere. Fylker som ikke har sendt inn oversikt over sine
dommere er purret.
Vedtak:
Dommersamlinga legges til 26. - 28. juni hos Geir Marring, Enebakk, så fremt det
praktiske er i orden. Gjennomgang av dommerlistene tas i samarbeid med
Seniordommerne i respektive regioner og endelig dommerliste sendes fylkene og
legges ut på nett. Gp-hund må også oppdateres i henhold til disse listene. Frist for
å ha dette klart, settes til dommersamlinga for seniordommerne. Andreas og
Oddbjørn lager utkast til program.

Sak 18/09
Krav til å bli instruktører
Det vises til notat angående blant annet kurs (”konkurrerende” kurs og prøver).
Hvis NSG ved gjeterhundrådet skal lage et opplegg med krav og oppfølging for å
bli NSG-godkjent instruktør, må vi diskutere grundig hvordan dette skal gjøres.
Troms gjeterhund har sendt oss noen punkter som de har brukt i sin
instruktørutdanning. Dette kan brukes som utgangspunkt. Likevel er dette en sak
som krever mer tid. Påske, lamming og våronn står nå for døra og kapasiteten til
sekretæren er begrensa fram til sommeren.
Vedtak:
Saken tas opp til videre behandling senere i år. Da skal saken forberedes grundig
og forslag til et opplegg for kursing og oppfølging av instruktører legges fram.
Notat ang ”konkurrerende” prøver og kurs, sendes fylkene og legges ut på nettet.

Sak 19/09
Sykdommen TNS
Det vises til e-post fra Frode Lingaas. Hvis dette er en sykdom som er så utbredt
som det hevdes her (og som prøvetaking har vist), er dette noe Gjeterhundrådet
må ta tak i.
Vedtak:
Sekretæren tar kontakt med Kennelklubben og ber om deres uttalelse.

Sak 20/09
Organisering, innspill fra Namdal gjeterhundlag
Det vises til sak innsendt fra Namdal gjeterhundlag. Vedtektene for lokale
gjeterhundlag sier at de skal ligge under det lokale Sau og Geit. I praksis dekker
mange gjeterhundlag flere kommuner og punktet om at gjeterhundlaget ligger
under lokalt Sau og Geit blir vanskelig å forholde seg til. Namdal gjeterhundlag
foreslår derfor at lokale gjeterhundlag ligger under fylkeslaget.
Organiseringa av gjeterhundlag i Norge er ikke ens. På fylkesplan har vi både
gjeterhundlag (med styre valgt av årsmøtet i gjeterhundlaget) og nemnder (med

medlemmer utnevnt av fylkeslaget av Sau og Geit). På lokalt nivå er det også
gjeterhundlag, men også gjeterhundkontakter valgt på årsmøtene i lokalt Sau og
Geit (eller utnevnt av styret). I fylker med gjeterhundnemnder er det også lokale
gjeterhundlag. I hele tatt mange faktorer som gjør det vanskelig nå, å gå inn for
den modellen som Namdal gjeterhundlag skisserer. En annen sak er om hele
organiseringa av gjeterhundarbeidet skal gjennomgå en drøfting og vurdering for
å få til en mer lik organisering over hele landet.
Vedtak:
Gjeterhundrådet har for tiden mange tunge saker oppe til behandling (dommere,
instruktører, m.m.) Organisering av gjeterhundarbeidet er en omfattende sak som
det nå ikke er mulig å utrede nærmere. Organisering av gjeterhundarbeidet er
heller ikke på arbeidsplanen for Gjeterhundrådet dette året. Gjeterhundrådet har
notert seg innspillet fra Namdal gjeterhundlag og skal se om dette er noe som skal
arbeides med neste år.

Sak 21/09
Samarbeid med 4-H
Andreas Groseth orienterer om mulig samarbeid med 4-H
Vedtak:
Andreas følger opp saken.

Sak 22/09

Eventuelt

Utnevne dommere til NNM, NNC og Norgesserien
Vedtak:
Oddbjørn Kaasa og Jakob Gjerde lager et forslag til dommeroppsett, som
framlegges Gjeterhundrådet.

