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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Mandag 18. januar, kl. 2000 
Sted:  Telefonmøte 
 

Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar 
Størdal 
 
 

Saksliste: 
Sak 1/10 Godkjenne innkalling og saksliste  
Sak 2/10 Godkjenne referat fra forrige møte  
Sak 3/10 Orienteringssaker  
Sak 4/10 Budsjett 2010 
Sak 5/10 Prøvereglement 
Sak 6/10 Samling for Seniordommere.  
Sak 7/10 Vedta mandat for og medlemmer av avlsutvalg for 

gjeterhundrasene  
Sak 8/10 Instruktørutdanning 
Sak 9/10 Norsk deltakelse under CSC 2009 
Sak 10/10 Dataløsninger 
Sak 11/10 Eventuelt 
 
 
Sak 1/10 Godkjenne innkalling og saksliste  
 
vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
Sak 2/10 Godkjenne referat fra forrige møte  
 
vedtak: 
Referatet fra forrige møte godkjennes 
 
 
Sak 3/10 Orienteringssaker  
Andreas Groseth orienterte om telefon angående folk som vil gjete med hunden og som ikke 
har annen motivasjon enn at hunden skal leike seg. Atle Arnesen fulgte opp med lignende 
erfaringer, spesielt med andre raser enn Border Collie og Working Kelpie 
 
vedtak: 
Gjeterhundrådet følger opp denne saken, men vil allerede nå presisere at NSG driver med 
gjeterhund med formål utvikle gjeterhunder for praktisk arbeid. 
 
 



 
Sak 4/10 Budsjett 2010 
Vedlagt er budsjettforslag for 2010, samt regnskapsrapport 2009. Prøveavgifta økes til kr. 50,- 
pr start. 
 
vedtak: 
Med forbehold om utvikling av nye dataløsning går som planlagt, vedtas budsjettet som det 
foreligger 
 
 
Sak 5/10 Prøvereglement 
Prøvereglementet har nå vært til gjennomgang både hos gjeterhundrådet og prøvenemnda. Ut 
fra de tilbakemeldinger som er kommet, framlegges nå prøvereglementet til godkjenning. 
 
vedtak: 
Vedlagte prøvereglement godkjennes. Det settes inn et punkt om at dommeren skal godkjenne 
deling. Prøvereglementet sendes fylkene, seniordommerne og legges ut på nett. 
Prøvereglementet gjelder fra dags dato. Retningslinjer for dømming blir ikke en del av 
prøvereglementet, men tas opp til diskusjon på neste samling for seniordommerne. 
 
 
Sak 6/10 Samling for seniordommere.  
De to siste åra har seniordommerne hatt ei todagers samling på sommeren. I fjor ble denne 
samling lagt samtidig med at landslaget hadde samling på Melnes gård, Akershus, i slutten av 
juni. Landslaget planlegger samling samme sted, siste helga i juni. Skal seniordommerne ha 
samling samtidig? 
 
vedtak: 
Forutsatt at programmet kan tilpasses et opplegg med seniordommerne, legger vi 
samlinga for seniordommerne til landslagets samling på Enebakk, siste helga i 
juni. 3-4 av seniordommerne får ansvaret for å jobbe med det faglige innholdet for 
seniordommerne. 
 
 
Sak 7/10 Vedta mandat for og medlemmer av avlsutvalg for 

gjeterhundrasene  
 
Atle Arnesen har utarbeidd forslag til mandat. Aktuelle personer er forespurt og takket ja. Det 
har også kommet fram spørsmål om hvordan dette avlsutvalget skal forholde seg til Working 
Kelpie. 
 
vedtak: 
Forslag til mandat vedtas. Atle Arnesen, Olav Tiller, Sander Hindenes og Torbjørn Jaran 
Knive utnevnes til medlemmer av avlsutvalget for gjeterhundrasene. Når utvalget skal 
behandle saker som spesifikt dreier seg om Working Kelpie blir utvalget utvidet med person 
utpekt av Norsk Working kelpie klubb. Olav Tiller utnevnes til leder av utvalget og Atle 
Arnesen tar seg av sekretærfunksjonen. 
 
 
Sak 8/10 Instruktørutdanning 



Vedlagt foreligger en ”disposisjon” for det arbeidet gjeterhundrådet har bedt Liv Oddny 
Hindenes og Egil Syversbråten utføre.  
 
vedtak: 
Vedlagte ”disposisjon” vedtas som arbeidsmal for det arbeidet som skal gjøres i forbindelse 
med instruktører. Liv Oddny Hindenes bes lede arbeidet. 
 
Sak 9/10 Norsk deltakelse under CSC 2009 
 
vedtak: 
Saken diskutert uten vedtak til et offentlig referat. 
 
 
Sak 10/10 Dataløsninger 
Det har vært kontakt med kennelklubben. Et par avklaringer er gjort og forhåpentligvis 
kommer mer informasjon til møtet? 
 
Spørsmålet er om vi også skal forhøre oss om alternativer, for å ha noe 
sammenligningsgrunnlag? 
 
vedtak: 
Det avholdes et møte med NKK om praktiske og økonomiske forhold. Saken tas 
opp etter det. 
 
 
Sak 11/10 Eventuelt  
 
Gjeterhundrådet må utnevne landslagskaptein for 2010.  
 
vedtak: 
Landslagskaptein 2010 blir Jo Agnar Hansen.  
 
 
 
 

Andreas Groseth     Stig-Runar Størdal 
Leder       Sekretær 

 


