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Gjeterhundrådet 
 
 

 
Referat fra telefonmøte 4. juni 2008  
 
Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Jakob Gjerde, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og 
Stig-Runar Størdal 
 
Sak 11/08 Gjennomgang av påmeldingene til Norgesserien  
Det ble et voldsomt rush med påmeldinger til Norgesserien.  Status pr. 4.6.2008 
er: 

- Kamben: 72 betalte hunder 
- Radøy:  81 betalte hunder 
- Verdal:  71 betalte hunder 
- Tysvær:  74 betalte hunder. 

I tillegg er det hunder som står på ”reserveliste”. Det er også hunder påmeldt på 
Radøy som primært vil gå på Kamben.  Arrangørene skal være villig til å øke 
antall deltakende hunder til 75 pr. dag.  Sannsynligvis er det også påmeldte 
hunder som av ulike årsaker ikke er aktuelle til start, når høsten kommer. 
 
Vedtak: 

- Forutsatt arrangørenes aksept, åpnes det for å øke antall deltakende hunder 
på de fire første Norgesserieprøvene til 75 pr. dag. 

- Fram til 15. juli 2008 gis det mulighet for å trekke påmeldte hunder og få 
pengene tilbake. 

- Fram til 15. juli 2008 gis deltakere som har meldt på hunder, anledning til 
å bytte ut påmeldte hunder 

- Etter 15. juli tar Oddbjørn Kaasa i samarbeid med arrangørene en 
gjennomgang av de hunder som da er påmeldt og fordeler reserver, hvis 
det er ledige plasser. 

- Det gis ikke mulighet til på egen hånd å flytte påmeldte hunder fra et sted 
til et annet. 

- Informasjon om dette vedtaket legges ut på nett, etter at arrangørene er 
informert. 

 
 

Saksbehandler: Stig-Runar Størdal 
Telefon:   95 25 68 96 
E-post:   srs@nsg.no 
Vår referanse: 
Deres referanse: 

 
 

Lensvik, 5. juni 2008  
 



Sak 12/08 Vandrepokaler for Norgesserien 
Det vises til vedtak i sak 6/08 (prøvenemnda) om å opprette vandrepremier for 
beste hund og beste unghund.  
 
Vedtak: 
Torkjel Solbakken får ansvaret for disse vandrepokalene, gjøre nødvendige 
innkjøp og utføre nødvendige inngravinger. 
 
 
Sak 13/08 Continental sheepdog Championship (CSC) – Young handler 
Norge har anledning til å stille med en ”Young Handler”. Eneste aktuelle kandidat 
ut fra deltakelse i Norgesserie i fjor er Jane Espevoll 
 
Vedtak: 
Jane Espevoll blir spurt om å delta som Young Handler for Norge i årets CSC. 
 
 
Sak 14/08 Antrekk til landslaget 
Jo Agnar Hansen kunne orientere om at Nortura BA er positive til å sponse jakker 
og vester til landslaget. 
 
Vedtak: 
Prøvenemnda tar dette til etterretning.  
 
 
 
Stig-Runar Størdal 
Referent 


