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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Torsdag 27. august, kl. 1100 
Sted:  Telefonmøte  
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal 
 
 

Saksliste: 
Sak 28/09 Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste. 
Sak 29/09 Revidere prøveregler og dommerinstruks 
Sak 30/09 Opplæring av dommere 
Sak 31/09 Forespørsel om sponsing  
Sak 32/09 Godkjenne fordelinga av NM-kvoter 
Sak 33/09 Dataprogram gjeterhund 
Sak 34/09 Eventuelt 
 
 
Sak 28/09 Godkjenne referat fra forrige møte, innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: 
Referat fra forrige møte, innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 29/09 Revidere prøveregler og dommerinstruks 
Det vises til diskusjon på Seniordommersamlinga tidligere i sommer og de 
konklusjonene som ble gjort der. 
 
Det ble diskutert endringer av mindre karakter, som greit bør kunne skrives inn i 
prøvereglene. Det kom også fram ønsker om mer dyptgripende endringer. Blant 
annet slå sammen prøvereglene og dommerinstruksen. Et annet ønske var å 
oversette ISDS-regelverket til norsk, og bruke det som norsk regelverk for klasse 
II/III. 
 
Det er uheldig å endre et regelverk midt i en sesong. Vi bør derfor vente med 
endringer til neste sesong. Skal vi gjøre større endringer, bør også disse ut til 
fylkeslagene/-nemndene på høring. 
 
Vedtak: 
For inneværende sesong brukes eksisterende regelverk. I løpet av høsten ser vi 
nærmere på hvilke endringer som skal gjøres og sender dette ut på høring til 
prøvenemnda og eventuelt fylkeslaga/-nemndene. 
 
 
Sak 30/09 Opplæring av dommere 
Det vises til forslag fra prøvenemnda og diskusjoner på Seniordommersamlinga. 



 
 
 
Vedtak: 
Opplegget for opplæring vedtas med de nødvendige endringer. Fylkeslederne i de 
enkelte dommerregionene og deres seniordommer kommer med innspill i forhold 
til vurdering av nye og eksisterende dommere og deres opplæring. 
Gjeterhundrådet lager mal for dette. 
 
Sak 31/09 Forespørsel om sponsing  
To av landets mest profilerte gjeterhundførere spør NSG om å være sponsor. 
Forespørselen er sendt NSG sentralt og vil bli tatt opp i NSG sitt styre til 
prinsipiell behandling. I den sammenheng ønskes Gjeterhundrådets tilråding. 
 
Etter mitt syn er det unaturlig for NSG å være sponsorer for enkelte av våre egne 
medlemmer og gjeterhundførere. Når gjeterhundførerne representerer Norge 
internasjonalt er det NSG som er det nasjonale ”forbundet”.  Det kan diskuteres 
om NSG kan gi støtte til de som representerer oss internasjonalt, men da må det i 
så fall være en støtte som gis samtlige som deltar på det internasjonale oppdraget. 
 
I inneværende år er det ikke satt av midler på budsjettet til slike ting, og dette er 
vel også noe som bør diskuteres bredt i organisasjonen. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet er prinsipielt i mot at NSG opptrer som sponsorer for enkelte 
gjeterhundførere. En eventuell finansiell støtte til internasjonale oppgaver må gis i 
form av støtte til alle som representerer Norge.  
 
 
 
Sak 32/09 Godkjenne fordelinga av NM-kvoter 
Det vises til vedlagte fordeling av NM-deltagelsen 
 
Vedtak: 
NM-kvotene vedtas som forelagt. 
 
 
Sak 33/09 Dataprogram gjeterhund 
Dette er en sak som undertegnede har etterlyst debatt om i lengre tid. Dagens 
system fungerer, men har sine begrensinger. Forventningene i ”markedet” til 
hvordan slike dataløsninger skal være, er under stadig utvikling. For å ikke bli helt 
akterutseilt bør vi begynne se på andre løsninger. Det må også nevnes at dagens 
løsning er forholdsvis tidkrevende og med den økende arbeidsmengden som 
sekretæren opplever, bør vi se på løsninger som frigjør tid innenfor det som har 
med gjeterhundprøver å gjøre 
 
Vedtak 
Sekretæren får fullmakt til å se på alternative dataløsninger for gjeterhundarbeidet 
 
 



Sak 34/09 Eventuelt 
 
Finalen i NM: 
Etter ønske fra arrangøren, må Gjeterhundrådet fatte nytt vedtak ang finalen under 
årets NM. 
 
Vedtak: 
Finalen blir med dobbelthenting, med 5 dyr i flokken. Totalt 10 dyr, derav tre 
merka. Før kve skal 5 umerka dyr sorteres vekk. De resterende fem skal i kve.. 
 
Arbeidsplan framover høsten/innspill: 

- instruktørutdanning 
- Opplegg med 4-H 
- Kontakten med NKK 
- Se nærmere på dataløsninger 
- Prøveregler/dommerveiledning 

 
Vedtak: 
Det utarbeides en arbeidsplan for høsten/vinteren som vedtas på neste møte. 
Arbeidsplanen skal blant annet inneholde de momenta som nevnt. 
 
 
NM-møtet 
NM-møtet holdes torsdag 8. oktober, kl. 2000. 
 
 


