
Postadresse
Postboks 23
0201  Oslo 

 
Refer

Tid:  F
Sted:  Q
 
Tilstede:
 
Sakslist
Sak 37/
Sak 38/
Sak 39/

Sak 40/
Sak 41/
Sak 42/
Sak 43/
Sak 44/
Sak 45/

Sak 46/
Sak 47/
Sak 48/
Sak 49/
Sak 50/

Sak 51/
Sak 52/

Sak 53/
Sak 54/

Sak 55/
Sak 56/
 
 
 
 
 
 

e: 
323 Solli 

rat fra m
 

Fredag 9. ok
Quality Pan

: Atle Arnese

te: 
11 God
11 God
11 Orie

- A
- N
- D

11 Utta
11 Prøv
11 Utne
11 Utne
11 Sam
11 Tild

gjen
11 Vurd
11 Hed
11 Mal 
11 Sam
11 Sam

mest
11 Revi
11 Dive

- H
N

- O
- B
- S
- R

g
11 Nord
11 Kom

redu
11 Klag
11 Even

Kontor: 
Parkveien 7
0254  Oslo 

møte i Gj

ktober 
norama hote

en, Oddbjørn

dkjenne innk
dkjenne refe
enteringssak
Arbeidet me
Norgesserie
Dommersam
akskriterier t
venemnda. N
evne medlem
evne nytt m

marbeid og v
dele NM i br
nnomføringa
dere kandid

dre Jon Sand
for instrukt

mling for Sen
marbeid med

terskap i åra
isjon av prø
erse brev 
Helle Marcu
Norgesserie
Oppland gje
Buskerud gj
Sør-Tøndela
Rogaland gj
gjeterhundp
disk unghun

mpensasjon 
usert fra 100
ge på NM-k
ntuelt 

 

71 

eterhund

ell, Trondhe

n Kaasa, Ann

kalling og s
erat fra forri
ker 
ed dataløysi
en 2011 
mlinger 201
til NM 
Nye medlem
mmer til Or

medlem og se
videre drøfti
ruk av gjete
a av mesters
datene til NM
d for sitt eng
tørutdannin
niordomme

d Landslaget
a framover
øvereglene

uslund og P
eprøvene 
eterhundlag
jeterhundne
ag gjeterhun
jeterhundlag

prøver 
ndmesterska
til NM-arra

0 til 90 
kvotene fra H

Telefon:  23 08 4
Telefax:  22 43 1
E-post:  nsg@nsg

drådet 

eim 

ne Kari Veikle

aksliste  
ige møte  

ing 

11   

mmer fra 20
rganisasjons
ekretær til A
inger med N
erhund for 2
skapet. 
M i bruk av
gasjement f

ng 
erne i 2012
t i gjeterhun

Per Fremo: E

g: HD-saken
emnd: Uten
ndlag: Instr
g: Rangerin

ap 
angøren pga

Hedmark 

47 70
16 60
g.no

enget og Stig

012. 
sutvalget 
Avlsutvalge
Norsk Kenn
2012 og disk

v gjeterhund
for gjeterhun

nd og intern

Etikk rundt 

n 
landsk dom

ruktør på ins
ng ved lik po

a at antall de

Foretaksreg
Bankgiro:  
www.nsg.n

g-Runar Stør

et 
nel klub 
kutere 

d i 2013. 
nden i Norg

nasjonale 

mmer under N
struktørkurs
oengsum un

eltakere i N

gisteret: 970 134 
9365.05.49420 

no 

rdal  

ge 

NM 
s i 2012 
nder 

NM ble 

808 MVA 



Sak 37/11 Godkjenne innkalling og saksliste  
 
vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
Sak 38/11 Godkjenne referat fra forrige møte  
 
vedtak: 
Referatet fra forrige møte godkjennes 
 
 
Sak 39/11 Orienteringssaker 

- Arbeidet med dataløysing 
- Norgesserien 2011 
- Dommersamlinger 2011   

 
vedtak: 
Gjeterhundrådet legger grunn at dataløysing besluttes på et møte på nyåret. Ellers tas 
orienteringene til etterretning.  
 
Sak 40/11 Uttakskriterier til NM 
Gjeterhundrådet sendte i sommer ut et forslag på uttakskriterier til NM, på høring. 13 av fylka 
har svart. Vest- Agder, Oppland, Nordland og Møre og Romsdal støtter i prinsippet forslaget 
til Gjeterhundrådet, men har forslag til justeringer i innholdet. De andre fylka, Rogaland, 
Telemark, Sør- og Nord-Trøndelag, Hordaland, Hedmark, Buskerud, Sogn og Fjordane og 
Akershus, støtter i prinsippet en modell som er utarbeida av Hedmark og Rogaland. Flere av 
fylkene har forslag på justeringer på modellen. Jeg kaller modellene Rådsmodellen og 
Hedmarksmodellen. 
 
Rådsmodellen tar i utgangspunktet i at en del av plassene til NM skal tildeles etter aktivitet og 
resultater i Norgesserien og Nord-Norgesserien. Hedmarksmodellen er en matematisk modell, 
der det tas plasser fra de fylkene med lavest plassiffer, og gis til de fylkene med høyest 
plassiffer. 
 
Gjeterhundrådet må først vedta om Rådsmodellen eller Hedmarksmodellen, skal danne 
grunnlaget for tildeling av NM-kvoter. Et klart flertall av de som svarte på høringa går for 
Hedmarksmodellen, så det bør være tungtveiende grunner for at Gjeterhundrådet holder på sin 
opprinnelige modell.  
 
Når det gjelder de konkrete forslaga i modellen: 

a) Grunnkvote 
Hedmarksmodellen foreslår 2 hunder i grunnkvote og dette støtter også Vest-Agder. 
Jeg har ment at så lenge enkelte fylker sliter med i hele tatt klare å stille hunder til 
NM, er det meningsløst å heve grunnkvoten. Nå er det i år bare ett fylke som ikke 
stiller, så dette har bedret seg kraftig de sist to åra.  

b) Kvote til fjorårets NM-vinner 
Rådsmodellen foreslår å fjerne muligheten for NM-vinneren i fjor til å forsvare 
tittelen. Hedmarksmodellen vil fortsette den praksisen.  
 



c) Arrangørfylke 
Det ser ut til å være bred enighet om at arrangørfylket skal ha en ekstra plass 

d) Brudd under NM-løp 
Hedmarksmodellen foreslår at de poengene som er oppnådd beholdes, hvis en fører 
bryter under NM. Dette for å fremme dyrevelferden. Argumentet er vel at førere 
velger å fortsette for en hver pris, for å sikre plasspoeng til eget fylke. Jeg synes ikke 
NM skal gjennomføres med andre regler enn ellers. Er dyrehåndteringa så dårlig at det 
går utover dyrevelferden, har dommeren full anledning til å bryte (diske) ekvipasjen.  

e) Beholde poenga ved ”bjølling” 
Jeg synes det er rimelig at oppnådde poeng beholdes, hvis en ekvipasje ”bjølles” av. 
Det har vel også vært praksis når dette har vært benytta under Norgesserieprøver. 

f) Fylker som ikke stille med kvoten 
Hedmarksmodellen foreslår at hvis et fylke ikke stiller med hunder på NM, blir ikke 
de plassene fordelt på andre fylker, men de får tilbud om å stille hvert år. Hvis jeg 
forstår dette rett, vil det bety at hvis et fylke ikke stiller, eller stiller med færre enn 
tildelt kvote, blir disse plassene ikke fordelt på andre fylker. Det vil si, færre deltakere 
på NM. Dette tror jeg arrangørene av NM vil like dårlig, for det betyr mindre 
inntekter. Har et fylke fått tildelt en kvote som de ikke klarer å fylle, er det for meg 
innlysende at dette fylket har fått tildelt for mange plasser. På en eller annen måte må 
dette få konsekvenser. Enten ved at manglende hunder blir plassert sist i 
plassifferberegninga, eller mer dramatisk, fylkene mister automatisk de plassene de 
ikke klarer å stille. Jeg tror det er veldig viktig, spesielt med tanke på NM-
arrangementets økonomi, at vi tar i bruk sterke stimuli for å få fylkene til å stille med 
sin tildelte kvote. Og jeg tror vi må ha reserveliste klar, slik at totalt antall startende på 
NM, blir som forutsatt. 

g) Maks antall 
Rådsmodellen foreslår maksimalt 12 hunder pr fylke. I svarbreva fra de som støtter 
Hedmarksmodellen, varierer maksimalt antall fra 12 til 15. 

 
vedtak: 

1. Med bakgrunn i hva et klart flertall av fylkene mener, beregnes kvoten til 
NM i bruk av gjeterhund, ut fra en matematisk modell. De fylkene med 
dårligst plassiffer mister en plass, mens de fylkene med best plassiffer får 
en plass ekstra til neste års NM. Antall pluss og minus bestemmes for 
hvert år, men maksimalt seks hunder.  

2. Hvert fylke får en grunnkvote på 1 hund. 
3. Arrangørfylket tildeles en ekstrakvote på 1. 
4. NM-prøvene dømmes etter de til enhver tid gjeldende regler, men 

dommerne må være spesielt oppmerksom på god dyrevelferd 
5. Ved ”bjølling” beholdes oppnådde poeng, når ekvipasjen avbrytes. Det 

presiseres at ”bjølling” kun skal benyttes når værforholda eller andre ytre 
omstendigheter, gjør at arrangementet må gjennomføres hurtigere enn 
forutsatt. 

6. Hvis et fylke ikke stiller med tildelt kvote, plasseres manglende hunder sist 
i beregninga av plassiffer. Manglende hunder tildeles andre fylker, i 
henhold til oppsatt reserveliste. 

7. Et fylke kan maksimalt stille med 12 hunder. Eventuell ekstraplass 
(arrangør) kommer i tillegg. Den dårligste hunden til arrangørfylket teller 
ikke med i plassifferberegninga. 

8. Nm-vinneren fra året før har ikke friplass (ekstraplass). 



 
 
Sak 41/11 Prøvenemnda. Nye medlemmer fra 2012. 
 
vedtak: 
Saken utsettes 
  
Sak 42/11 Utnevne medlemmer til Organisasjonsutvalget 
Gjeterhundrådet vedtok følgende på sitt siste møte: 

1. Det utnevnes et utvalg, kalt Organisasjonsutvalget”. 
2. Organisasjonsutvalget har følgende mandat; 

- Gjeterhundrådet bør ta en gjennomgang av organiseringa av gjeterhundarbeidet, 
blant annet med sikte på ei ensartet organisering på fylkesnivå. 

3. Utvalget legger fram sitt forslag i henhold til mandatet innen 1. juli 2012. Det 
forutsettes videre behandling på fylkesnivå, i gjeterhundrådet og i styret i NSG 

4. Utvalget består av følgende medlemmer: 
a) Leder. Utnevnt av Gjeterhundrådet blant rådets medlemmer 
b) Styret i NSG bes utnevne en person til å sitte i utvalget 
c) De fylkene som har fylkesnemnd utnevnt av fylkeslaget, bes gå sammen og 

utnevne en person. Hvis disse fylkene ikke klarer dette, utnevner 
Gjeterhundrådet en person fra disse fylkene 

 
Styret i NSG har utnevnt Olav Edvin Heggvold som sin representant. Det gjenstår for 
Gjeterhundrådet å utnevne de resterende representantene. 
 
vedtak: 
Saken utsettes 
 
Sak 43/11 Utnevne nytt medlem og sekretær til Avlsutvalget 
Atle Arnesen som har vært medlem og sekretær i Avlsutvalget ønsker å slippe dette vervet når 
han nå har blitt leder av Gjeterhundrådet 
 
vedtak: 
Saken utsettes  
 
Sak 44/11 Samarbeid og videre drøftinger med Norsk Kennel klub (NKK) 
Vi har fått brev fra NKK om at de har akseptert vårt ønske om å fjerne kravet om kjent HD-
status på foreldrene for å registrere valper. Vårt ønske å kreve godkjent bruksprov på 
foreldrene for å kunne registrer valpene, ble derimot ikke akseptert. NKK har i brevs form 
informert oss om at de vil forlenge samarbeidsavtalen, i første omgang ut året. Fram til da vil 
de antagelig komme med forslag om justeringer av avtalen. 
 
vedtak: 
Vi avventer innspill fra Norsk Kennel Klub.  
 
 
Sak 45/11 Tildele NM i bruk av gjeterhund for 2012 og diskutere 

gjennomføringa av mesterskapet. 
  
 



Hedmark gjeterhundlag har søkt om å arrangere NM i bruk av gjeterhund i 2012. De har også 
skissert muligheten av å arrangere mesterskapet med innledende prøver på to baner på fredag, 
semifinale på lørdag og finale på søndag. De ønsker også å bruke utenlandsk dommer. 
 
vedtak: 

1. Hedmark gjeterhundlag tildeles NM i bruk av gjetehund for 2012.  
2. Alternative forslag til å arrangere NM på og bruken av utenlandsk dommer, diskuteres 

på NM-møtet. Vedtak i saken tas så fort som mulig, men i løpet av dette året. 
 
 
Sak 46/11 Vurdere kandidatene til NM i bruk av gjeterhund i 2013. 
Møre og Romsdal gjeterhundlag og Hordaland gjeterhundnemnd har begge 
signalisert at de vil vurdere å søke om å arrangere NM i bruk av gjeterhund i 
2013.   
 
vedtak: 
Vi forventer en formell søknad om NM 2013 til berammet møte i februar 2012.  
 
 
Sak 47/11 Hedre Jon Sand for sitt engasjement for gjeterhunden i Norge 
Jon Sand har i en mannsalder drevet med gjeterhund. Han har vært en av 
pådriverne for å bruke gjeterhunder i praktisk arbeid. Gjennom blant annet egen 
bruk, oppdrett, import og som prøvedeltaker, har han bidratt sterkt til det 
forholdsvis sterke gjeterhundmiljøet vi har i Norge.  
 
vedtak: 
Jon Sand hedres for sin mangeårige innsats for gjeterhundarbeidet i Norge. Dette 
gjøres på festmiddagen under NM 2011 av leder i Gjeterhundrådet, Atle Arnesen. 
Det gis en gave i form av en kniv. 
 
 
Sak 48/11 Mal for instruktørutdanning 
Vi har tidligere vurdert Jo Agnar Hansen og Marianne Byrkjeland som aktuelle 
for å lage en mal for instruktørutdanninga. De har nok aldri fått ”marsjordre”. 
 
vedtak: 
Jo Agnar Hansen og Marianne Byrkjeland bes utarbeide en mal for 
instruktørutdanninga. Frist for dette settes til 1. februar 2012. Marianne 
Byrkjeland er ansvarlige for at fristen overholdes. 
 
 
Sak 49/11 Samling for Seniordommerne i 2012 
 
vedtak: 
Vi prøver å samle seniordommerne i forbindelse med landslagssamling sommeren 
2012. Vi vil også se på mulighetene for å trekke inn andre dommere på ei slik 
samling. 
 
Sak 50/11 Samarbeid med landslaget i gjeterhund og internasjonale 

mesterskap i åra framover 



 
vedtak: 
Saken utsettes blant annet i påvente av møte med landslaget 
 
Sak 51/11 Revisjon av prøvereglene 
Det begynner å bli ei tid siden vi vedtok prøvereglene. Vi bør vel ta en liten 
revisjon og se på om det er behov for endringer. Dette er en typisk sak som bør 
gjøres utenom prøvesesongen.   
 
vedtak: 
Sekretæren bes se på om det er behov for endringer i prøvereglene. Konklusjon i 
saken og eventuelle forslag til endringer i prøvereglene, legges fram for 
Gjeterhundrådet på møtet like før, eller like etter nyttår. 
 
 
Sak 52/11 Diverse brev 
 
Vedtak: 
- Helle Marcuslund og Per Fremo: Etikk rundt Norgesserieprøvene 

• Viser til vedtak i prøvenemnda. For ettertid skal arrangørene informeres om dette før 
prøvesesongen starter.  

- Oppland gjeterhundlag: HD-saken 
• Vi viser til den vurderinga Atle Arnesen har skrevet, men tar sjølkritikk for dårlig 

informasjon i forkant av saken. 

- Buskerud gjeterhundnemnd: Utenlandsk dommer under NM 
• Viser til vedtak i Gjeterhundrådet 

- Sør-Trøndelag gjeterhundlag: Instruktør på instruktørkurs i 2012 
• Vi gir et positivt svar 

- Rogaland gjeterhundlag: Rangering ved lik poengsum under gjeterhundprøver 
• Viser til vedtak om å revidere prøvereglene. 

 
 
 
Sak 53/11 Nordisk unghundmesterskap 
Hvordan skal Gjeterhundrådet forholde seg til og eventuelt ta tak i dette 
mesterskapet? 
 
vedtak: 
Gjeterhundrådet synes ideen om et Nordisk unghundmesterskap er god. Rådet 
synes imidlertid at i år, har dette for mye av en prøve av privat karakter, til at 
rådet kan stille seg bak. 
 
 
Sak 54/11 Kompensasjon til NM-arrangøren pga at antall deltakere i NM 

ble redusert fra 100 til 90 



vedtak: 
NM-arrangøren tildeles kr. 3.500,- som kompensasjon for at antall hunder ble 
redusert fra 100 til 90. 
 
 
Sak 55/11 Klage på NM-kvotene fra Hedmark 
Hedmark gjeterhundlag har klaget på tildelingen av fylkeskvoter til NM. Det vises 
til e-poster fra Jo Agnar Hansen og Atle Arnesen 
 
vedtak: 
Hedmark gjeterhundlag tildeles en ekstra plass til NM 2011, slik at totalt antall 
startende i NM 2011 blir 91. 
 
 
Sak 56/11 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
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