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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid: Onsdag 9. desember 2009  
Sted: Rica Hell, Stjørdal 
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og 
Stig-Runar Størdal 
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Sak 38/09 Godkjenne innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste er godkjent 
 
 
Sak 39/09 Godkjenne referat fra to forrige møter 
 
Vedtak: 
Referat fra to forrige møter er godkjent 
 
 
Sak 40/09 Gjennomgang av årets prøver, herunder NM og Norgesserien 
Oddbjørn Kaasa gikk gjennom årets Norgesserie. Det er kommet innspill på at det blir for 
mange deltakere på enkelte prøver. Enkelte stiller spørsmål ved Norgesseriens berettigelse i 
forhold til stort prøvetrykk i eget område. Diskusjon rundt Nord-Norge cupen opp mot 
Norgesserien. 
 
I forhold til NM ble det stilt spørsmål om tiden er inne for dobbelthenting under NM. Det er 
både positive og negative tilbakemeldinger. Et alternativ kan være å ha en kortere førstehent 
for å spare tid. 



Spørsmål rundt antall dommere på Norgesserien, Nord-Norges Cup og NM. Argumenter for 
bruk av både en og to dommere. Det mest aktuelle er kanskje å bruke en seniordommer og en 
vanlig dommer. 
 
Diskusjon rundt biteproblematikk. Det har vært tilbakemeldinger på mye biting under prøver, 
uten at dette har blitt reagert mot. 
 
Vedtak: 
- Regler i forhold til Norgesserien og Nord-Norges cup og poeng til landslaget sendes på 

høring. 
- Det sies mer om antall dommere på større prøver, når dømminga på NM og Norgesserien 

er gjennomgått. 
- Gjeterhundrådet aksepterer ikke biting under gjeterhundprøver, unntatt når hunden blir 

angrepet. Det oppfordres til å premiere effektiv, men pen dyrehåndtering. 
 
 
Sak 41/09 Utnevne/reutnevne medlemmer av prøvenemnda 
 
Samtlige medlemmer av prøvenemnda tok gjenvalg. 
 
Vedtak: 
Dagens prøvenemnd reutnevnes. Etter loddtrekning ble Oddbjørn Kaasa og Jo Agnar Hansen 
utnevnt for ett år, mens Jakob Gjerde og Torkjel Solbakken ble utnevnt for to år. Oddbjørn 
Kaasa utnevnes som leder. 
 
 
Sak 42/09 Prøveregler/dommerveiledning 
Sekretæren fikk i oppgave på forrige møte å gå gjennom prøvereglementet og 
dommerveiledninga og de vedlegg som er kommet i tillegg til dette. Målsettinga var å ha et 
komplett prøvereglement som var så beskrivende at det ikke ville være behov for egen 
dommerveiledning eller egne vedlegg. Dette viste seg å være et såpass omfattende arbeid at 
noe forslag til prøvereglement vil ikke foreligge på møtet. I tillegg har jeg også behov for å 
avklare et par prinsipielle spørsmål. 
 
Jeg vil på møtet derfor presentere en disposisjon for hvordan prøvereglementet skal 
utarbeides. Dessuten bør Gjeterhundrådet ta stilling til hvilken målform som skal brukes, 
eventuelt om det skal utarbeides et reglement på begge målformene. 
 
 
Vedtak: 

1. Disposisjonen for prøvereglementet vedtas som grunnlag for et komplett 
prøvereglement. Et forslag til komplett prøvereglement bør foreligger til neste møte i 
Gjeterhundrådet 

2. Prøvereglementet skrives på bokmål 
3. Før prøvereglementet offentliggjøres, skal prøvenemnda gå gjennom forslaget og 

kvalitetssikre det. 
 
 
Sak 43/09 Mal for dommeropplæring 
Vedlagt er forslag til mal for dommeropplæring 



 
Vedtak: 
Vedlagt mal for dommeropplæring vedtas. 
 
 
Sak 44/09 Møte med kennelklubben (NKK). Drøfte videre samarbeid 
Vedlagt er protokoll fra møtet (skrevet av NKK, godkjent av NSG sine deltakere), brev fra 
Geir Marring, notat ang organisering og samarbeidsmuligheter for gjeterhundarbeidet i NSG 
og gjeldende samarbeidsavtale mellom NSG og NKK. 
 
Når det gjelder videre samarbeid med kennelklubben, og eventuelt alternativer til dette, er 
dette en såpass viktig og prinsipiell sak at det bør drøftes bredt i hele vår organisasjon. 
Eventuell forslag som endrer dagens situasjon, bør ut på høring i fylkesnemndene/-laga og må 
vel også opp i styret i NSG. 
 
Vedtak: 
Det jobbes videre med saken og vedtak fattes når det grunnlag for det. 
 
 
Sak 45/09 Videre arbeid med dataløsninger 
Vedlagt er notat fra Andor Bjørke. Det vises også til tidligere behandlinger av saken. I 
forbindelse med møtet med NKK, ble det diskutert mulighetene for at NSG bruker NKK sine 
dataløsninger i forbindelse med gjeterhudprøver m.m. Andor Bjørke er spurt av 
Gjeterhundrådet om å hjelpe oss med å vurdere de tekniske løsningene som NKK bruker. 
 
Vedtak: 
Det utredes videre en løsning med kennelklubben, hvilke løsninger som er mulige og 
kostnadene med dette. 
 
 
Sak 46/09 Avlsarbeid på Border Collie og Working Kelpie.  
Det er kommet en del ”bekymringsmeldinger” om at det i en del miljøer som drive med 
agility og lydighet, drives avl kun på disse egenskapene, mens gjeteregenskapene ikke 
vektlegges i det hele tatt. Det har også kommet fram forhold rundt noen sykdommer, spesielt 
øyesykdommer og TNS (immunsviktsykdom). I møtet med NKK luftet NSG sine 
representanter, mulighetene for å kreve bruksprov på foreldrene, før valper etter Border Collie 
og Working kelpie ble registrert. Dette var NKK negativ til og mente at NSG burde gjøre en 
jobb på informasjon og egne anbefalinger. Dette har for så vidt NKK rett i, men kravet om 
bruksprov i forbindelse med registrering er etter min mening noe som bør jobbes videre med. 
Men i første omgang må vi nok ”feie for egen dør”.  NKK påpekte blant annet at NSG ikke 
hadde eget avlsråd for Border Collie og Working kelpie. Dette er vanlig for andre raser. I 
tillegg ble det påpekt at det på NSG sin valpeformidlingsside (gjennom Lindholdt data) fritt 
kunne legges ut valper etter foreldre uten bruksprov. Når det gjelder avlsråd er nok dette noe 
som bør ses på. Vi kan vel si at Gjeterhundrådet er overordnet avlsråd, men noen anbefalinger 
rundt parringer, m.m. driver Gjeterhundrådet ikke med. Jeg ser også at enkelte fylkeslag 
opererer med egne hannhundlister og har egne valpeformidlere. Men noe systematisk 
avlsarbeid, drives ikke i regi av Gjeterhundrådet. Hvis vi går inn på en løsning med avlsråd, 
så blir spørsmålet om hvordan det skal settes sammen, skal det være egne avlsråd for Border 
Collie og Working Kelpie, skal det være avlsråd for hvert fylke? En løsning kan kanskje være 
at det opprettes avlsråd, som er underlagt Gjeterhundrådet. Når det gjelder valpeformidlinga 



så bør det være en enkel sak å stille krav om bruksprov på foreldrene som averteres gjennom 
NSG. 
 
 
 Vedtak: 

1. Gjeterhundrådet oppnevner på neste møte et avlsutvalg, med mandat å se på 
avlsarbeidet på gjeterhundrasene 

2. Mandatet for avlsutvalget og oppnevning av medlemmer gjøres på neste møte i 
Gjeterhundrådet. 

3. Atle Arnesen lager forslag til mandat 
4. For at valper kan legges ut for salg på NSG sin hjemmeside (via Lindholdt data) skal 

begge foreldrene ha godkjent bruksprov. Fylkeslaga/-nemndene oppfordres til å følge 
dette på sine hjemmesider. 

 
 
Sak 47/09 Unghundserie i Sogn og Fjordane 
Vedlagt er regler for unghundserien i Sogn og Fjordane. Sogn og Fjordane Sau og Geit har 
bedt om Gjeterhundrådets synspunkt på den unghundserien de nå skal arrangere i vinter. 
 
Atle Arnesen har kommentert unghundserien på denne måten:  Beste førarane plasserar 

unghundane sine høgt i norgesserien og kvalifiserar dei til NM i 2-årsalderen. Men vi har 

tidlegare snakka om manglande rekruttering. Og ser vi på landslaget er det konsentrasjon om 

nokre dyktige, kunnskapsrike og ambiøse familiar. Følest vegen for lang for å konkurrere med 

desse  på det nivået vi vanlegvis legg opp til? Det er gjerne same personane som gjennom å 

vere lokale eldsjeler også er med å arrangerar. Kanskje er det lett at prøva vert tillaga slik at 

dei sjølve synest det er utfordrande? 

Eg oppfattar initiativet frå S & F å vere eit forsøk på å få med ”botnbeidde” både i høve til å 

starte i kl. 2 og til det å arrangere prøver. Om dette kunne føre til at fleire vågar seg fram på 

på desse to områda vil eg synest det var gledeleg. Eg tykkjer initiativet er prisverdig og vil 

ynskje dei vinn positive erfaringar med prøveforma! 

 

Atle sin ytring synes jeg er saksbehandling god nok på denne saken. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet er positiv til unghundserien i Sogn og Fjordane og håper resten av landet kan 
dra nytte av erfaringene som blir gjort. 
 
 
Sak 48/09 Arbeidsplan 2010 
Vedlagt er arbeidsplan for høsten 2009/vinteren 2010, som ble vedtatt på forrige. 
 
Arbeidsplanen skal si noe om hvilke aktiviteter som skal gjøres neste år. Planen må ta hensyn 
til økonomiske og menneskelige ressurser. Arbeidsplanen vil derfor være avhengig av 
budsjettet og hvilke vedtak som fattes i andre saker. 
 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet er i god rute med gjennomføringa av arbeidsplanen. De punktene som 
gjenstår, jobbes det videre med. 
 
 



Sak 49/09 Budsjett 2010 
Vedlagt er forslag til budsjett for 2010. 
 
Vedtak: 
Budsjettet for 2010 vedtas når regnskapet for 2009 foreligger. 
 
 
Sak 50/09 Eventuelt 
 
Det ble diskutert en del saker uten at dette ble vedtaksført. 


