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Referat fra møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Torsdag 8. april, kl. 2000 
Sted:  Telefonmøte 
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal 
 

Saksliste: 
Sak 12/10 Godkjenne innkalling og saksliste  
Sak 13/10 Godkjenne referat fra forrige møte  
Sak 14/10 Orienteringssaker  
Sak 15/10 Dommere på større prøver 2010 (NM, Norgesserien, NNM/NNC) 
Sak 16/10 NM-arrangør 2011 
Sak 17/10 Samling for Seniordommere.  
Sak 18/10 Dataløsning 
Sak 19/10 Instruktørutdanning 
Sak 20/10 Avlsutvalg 
Sak 21/10 Regler for landslagsuttak 
Sak 22/10 Eventuelt 
 
 
Sak 12/10 Godkjenne innkalling og saksliste  
 
vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
Sak 13/10 Godkjenne referat fra forrige møte  
 
vedtak: 
Referatet fra forrige møte godkjennes 
 
 
Sak 14/10 Orienteringssaker  
 
vedtak: 
Ingen orienteringssaker 
 
Sak 15/10 Dommere på større prøver 2010 (NM, Norgesserien, 

NNM/NNC) 
Sekretæren og leder av prøvenemnda, Oddbjørn Kaasa, satte opp ett forslag til 
dommeroppsettet på årets prøver og sendte det ut til seniordommerne for tilbakemelding. 
Utkastet ble også sendt fylkeslaga og fjorårets arrangører av Norgesserien til orientering.  
 
 
vedtak: 



Oppsettet for dommerne på større prøver, blir slik som foreslått fra sekretæren og 
Oddbjørn Kaasa.  
 
 
Sak 16/10 NM-arrangør 2011 
I fra Flå og Klæbu Sau og Geit er det kommet søknad om å arrangere NM i bruk av 
gjeterhund i 2011. 
 
Meg bekjent er det ikke kommet andre søknader om å arrangere NM i 2011. Det begynner 
også å bli på tide å peke ut arrangøren av NM 2011. Det er et stort arrangement som krever 
mye planlegging. Søkerne arrangerte Norgesserieprøve sist høst, og skal også gjøre det denne 
høsten. Søkerne har en grunnstamme av svært erfarne arrangører av gjeterhundprøver. De 
praktiske forholda med henblikk på bane, reiseavstand, overnatting m.m., bør være godt 
ivaretatt, da arrangementet vil foregå 10 km fra Trondheim sentrum. 
 
vedtak: 
Flå og Klæbu Sau og Geit tildeles Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund 2011. 
Arrangementet skal fortrinnsvis arrangeres andre helga i oktober. NM i 2011 skal gå over tre 
dager. Flå og Klæbu Sau og Geit bes sende gjeterhundrådet en mer detaljert plan for 
arrangementet innen 1. september 2010. Denne planen kan gjerne utarbeides i samarbeid med 
Gjeterhundrådet. 
 
 
Sak 17/10 Samling for seniordommere.  
Samling for seniordommerne er planlagt til sommeren.  
 
vedtak: 
Samling for seniordommerne legges til nest siste eller siste helga i juni, samme tid 
og samme sted som landslagslagets samling. Jakob Gjerde og Jon R. Aas 
forbereder det faglige opplegget.  
 
 
Sak 18/10 Dataløsning 
Sekretæren og Andor Bjørke har hatt møte med NKK ang ny dataløsning for kennelklubben. 
Lindholdt data har også blitt kontakta. Det orienteres nærmere om dette på møtet. 
 
vedtak: 
Det avtales et møte med NKK så fort som mulig etter lamminga for å avklare 
praktiske og formelle aspekter med et samarbeid med kennelklubben. Det jobbes 
videre med konkrete dataløsninger. 
 
 
Sak 19/10 Instruktørutdanning 
Det orienteres om arbeidet med instruktørutdanning. 
 
vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 20/10 Avlsutvalg 



Det orienteres om arbeidet med avlsutvalg. Andreas Groseth har utarbeidet forslag til brev til 
NKK ang begrensning av registrering av Border Collie. 
 
vedtak: 
A. Groseth sitt brev oversendes avlsutvalget til uttalelse og videre oversendelse til 
kennelklubben. 
 
 
Sak 21/10 Regler for landslagsuttak 
Prøvenemnda foreslo følgende ang landslagsuttak på sitt møte i februar: 
 

For uttak til landslaget, endres poengsetting slik: 

Vinneren:   70 poeng 

2. plassen:  50 poeng 

3. plassen:  15 poeng  

 

Deltagere fra Nord-Norge kan kun hente poeng fra Nord-Norgesserien. De kan delta i 

Norgesserien, men henter ikke kvalifikasjonspoeng til landslaget. Det samme gjelder 

personer fra Sør-Norge. De kan delta i Nord-Norgesserien, men dette teller ikke i uttaket 

til landslaget. 

 
På sitt møte i desember 2009 vedtok gjeterhundrådet følgende: 
- Regler i forhold til Norgesserien og Nord-Norgescup og poeng til landslaget sendes på 

høring. 

 
Prøvenemndas forslag har avstedkommet èn reaksjon, der det blant annet helt 
korrekt ble henvist til gjeterhundrådets vedtak fra desember 2009 om regler og 
uttak til landslaget skulle sendes til høring. Prøvenemndas forslag må diskuteres 
og gjeterhundrådets forslag, om det er likt eller endret i forhold til prøvenemndas 
forslag, sendes fylkeslaga til uttalelse. 
 
vedtak: 
Gjeterhundrådet sender forslaget fra prøvenemnda til fylkeslaga til uttalelse. Det 
konkrete forslaget fra prøvenemnda tar gjeterhundrådet ikke stilling til nå, men 
avventer innspill fra fylkene. Frist for uttalelse settes til 20. juni. Sekretæren 
svarer Nordland gjeterhundnemnds brev til gjeterhund 
 
 
Sak 22/10 Eventuelt  
 
 
 
 
 
 

Andreas Groseth     Stig-Runar Størdal 
Leder       Sekretær 

 


