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Referat fra møte i Gjeterhundrådet 

 
Tid:  Fredag 27. juni,  
Sted:  Melnes gård, Enebakk 
 

Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Atle Arnesen  
 

Saksliste:  
Sak 28/10 Instruktørutdanning 
Sak 29/10 Samling for seniordommere/landslag 
Sak 30/10 Innmelding av prøver  
Sak 31/10 Orientering fra avlsutvalgets arbeid 
Sak 32/10 Eventuelt 
 
 
Sak 28/10 Instruktørutdanning  
Forslag til program for instruktøropplæring ble gjennomgått og det ble gjort noen mindre 
endringer. 
 
vedtak: 
Oppdatert program for utdanning og godkjenning av gjeterhundinstruktører datert 27.06.2010 
med vedlagte PP program vedtas. Det etableres regioner tilsvarende dommerregionene hvor 
det blir minimum en hovedinstruktør (de som er godkjent for å være instruktører på 
instruktørkurs/samlinger). Fylkesnemndene/-laga innstiller på hvem som skal være 
hovedinstruktører. NSG - godkjente instruktører skal være et kvalitetsstempel. Iverksettelse 
fra 1.1. 2011 
 
 
Sak 29/10 Samling for seniordommere/ landslag 
Programmet for samlinga 27/6 drøftet. Det utpekes to personer til å foreslå videre program 
seniordommersamling. Program for rullering av dommerstanden bør utarbeides. 
 
vedtak: 

• Program med kriterier for eventuelt utskifting og rekruttering av 
hoveddommere vedtas innen 01.11.2010. Det bes om innspill fra fylkene. 

• Trygve Høines og Ole Martin Nymoen anmodes om å utarbeide forslag for 
neste seniordommersamling. 

 
 
Sak 30/10  Innmelding av prøver   
 
vedtak: 
Alle gjeterhundprøver som planlegges arrangert skal meldes inn til NSG innen fastsatte frister 
for å komme på terminlista. Ut over dette kan det arrangeres ekstraprøver. Disse skal meldes 
inn til NSG, minimum 5 dager i forkant av vedkommende prøve. Prøven skal godkjennes av 
NSG. Etteranmeldte prøver skal bekjentgjøres på en best mulig måte.  



 
 
 
Sak 31/10 Orientering fra avlsutvalgets arbeid.  

• Det ble orientert om arbeidet så langt.  

• Arbeidsoppgaver i henhold til mandatet, Rasestandard, Arvelige sykdommer/ krav til 
avlsdyr. Godkjenningskrav til formidling av valper og voksne hunder og 
registreringsrestriksjoner er arbeidsoppgaver som prioriteres og arbeidsoppgavene er 
fordelt innen utvalget. 

• Det tas sikte på ei orientering på åpent møte under NM 
 
vedtak: 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 32/10 Eventuelt 
Et leserinnlegg i Hundesport framstår som uheldig for vårt arbeid og vår  
organisasjon. Alle realiteter i saken er ikke framkommet i artikkelen. 
 
vedtak:  
Saken følges opp av rådets leder. Det sendes en orientering til fylkesnemndene/laga. 
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