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Godkjenne innkalling og saksliste

vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo

Telefon: 23 08 47 70
Telefax: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA
Bankgiro: 9365.05.49420
www.nsg.no
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Godkjenne referat fra forrige møte

vedtak:
Referatet fra forrige møte godkjennes
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Orienteringssaker
- Internasjonale prøver 2012
- Norgesserien 2012
- Møte i prøvenemnda januar 2012
- Orientering fra NM-arrangøren 2012

vedtak:
Orienteringene tas til etterretning. Sekretæren svarer Hedmark gjeterhundlag.
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Orientering fra organisasjonsutvalget
Oddbjørn Kaasa orienterte om utvalgets framdriftsplan.
vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
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Orientering fra avlsutvalget og oppnevne nytt medlem og ny
leder
Olav Tiller ønsker å trekke seg fra avlsutvalget for gjeterhund. I og med at han
også er ny leder, må ny person til den rollen unevnes.
Atle Arnesen orienterte om avlsutvalgets arbeid i 2011.
vedtak:
Atle sin orientering ble tatt til orientering. Nyutnevninger tas på neste møte.
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Samling for Seniordommere.
Det er planlagt samling for seniordommerne, samtidig med landslaget samling på Knive
(Skotselv, Buskerud) helga 30/6 og 1/7. Vi må få på plass videre framdrift og diskutere
program.
vedtak:
Samlinga er under planlegging. Det vurderes å ta med en ekstra fagperson på samlinga, med
hovedoppgave å hjelpe dommerne. Fylkeslaga og seniordommerne bes om å komme med
forslag på nye seniordommere, som kan fases inn. Frist settes til 15. mars.
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Dataløsning
Det er siden forrige møte blitt foretatt vurdering av det svenske gjeterhundprogrammet av
kompetent person. Konklusjonen hans var at det var et gammelt program som snart trengte
oppgradering. I tillegg ville vi måtte gjøre en del tilpasninger for å tilpasse programmet

norske forhold. Det kan hende at det vil være mest hensiktsmessig å utvikle et eget norsk
program. For sesongen 2012 er det for sent å utvikle noe nytt eget dataprogram. En enkel
oppgradering av Gp-hund er derfor ønskelig og kan etter det jeg har forstått gjøres uten større
omkostninger.
Dataprogram for gjeterhund, både en eventuell database og et program som håndterer alt som
har med prøver å gjøre, henger sammen med hvordan videre registrering av gjeterhundrasene
skal håndteres. En endelig avgjørelse om ny dataløsning for gjeterhundrasene kan derfor ikke
gjøres før registreringssaken er avgjort. I tillegg fordrer et arbeid med dataløsning at det er
kompetente personer som jobber med dette. Undertegnede har ingen formell eller spesiell
egenlært datakompetanse. Det bør derfor vurderes om det skal utnevnes ei arbeidsgruppe, som
skal ha dataløsning som sin oppgave.
vedtak:
1. For sesongen 2012 bes Lindholt gjøre noen forbedringer på Gp-hund.
2. Det settes ned ei arbeidsgruppe som får om oppgave å vurdere dataløsninger
for gjeterhund.
3. Arbeidsgruppa har følgende mandat: Legge fram forslag til gjeterhundrådet på
hvordan behovet for dataløsning for gjeterhundarbeidet best skal løses. Det
settes frist for når forslaget skal foreligge, så snart ”registreringssaken” er
avgjort.
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Registrering av gjeterhundrasene
Pga sakens karakter er alle vurderinger og alle sakspapirer unntatt offentlighet. Det vises til
den egne vedlagte vurderinga
vedtak:
1. Gjeterhundrådet tar skriftlig kontakt med NKK, der vi nå gjør det klart at vi anser
nåværende samarbeidsavtale gjeldene som bestemt i avtalen. Vi ber også om at det årlige
møtet mellom NKK og NSG blir holdt mellom 20. mai og 20. juni.
2. Gjeterhundrådet ber om et møte med styret i NSG så fort som mulig for å drøfte denne
saken.
3. Vi fortsetter arbeidet med å vurdere andre løsninger enn dagens samarbeidsavtale med
NKK.
4. Vi informerer fylkesnemndene/-laga om saken og gjeterhundrådets standpunkt, med et
informasjonsskriv.
5. Så fort de nødvendige avklaringer foreligger fra NKK og vi har innhentet tilstrekkelig
kunnskap om alternativene til NKK, legger gjeterhundrådet fram for styret i NSG, sin
innstilling til framtidig samarbeidspartner for arbeidet med gjeterhundrasene. I det ligger
også hvor gjeterhundrasene skal registreres.
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NM-kvoter 2012
Det vises til tidligere utsendte forslag på NM-kvote for 2012. Gjeterhundrådet fikk frist på å
melde tilbake om noen var uenig i forslaget. Det kom ingen slike tilbakemeldinger og NMkvoten for 2012 ble offentliggjort. For ordens skyld bør vedtak stadfestes på et ordinært
møte.

vedtak:
NM-kvoten 2012 blir slik som forelagt.
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Prøvereglene
Det ble i november sendt en forespørsel til fylkene om innspill til endring av
prøvereglene. Innspill fra Martin Arntzen og prøvenemnda er vedlagt. Forslag til
endring av prøvereglene er også vedlagt. Endringer er markert. Det foreslås å
gjøre en endring i regelen om deling. Punktet IV 6 f – dommeren skal godkjenne
delinga fjernes. Dømming av deling blir da i tråd med det internasjonale
regelverket. I stedet settes det inn et punkt II q, som åpner for at dommeren
godkjenner deling på mindre prøver.
I alle punkt som omhandler kve, strykes det som står i parentesene (bruke porten
til å skyve sauene gradvis inn ) Dette for å hindre misforståelser om at det gis
poengtrekk hvis kveporten beveges.
vedtak:
Prøvereglene endres som foreslått. De endrede reglene sendes fylkeslaga,
seniordommerne og legges ut på nett.
Hvis poenglikhet skal vi følge det internasjonale regelverket. Det lages et eget
punkt om dette i regelveket.
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Gjeterhundarbeidet i NSG
Aktiviteten som kanaliseres gjennom gjeterhundrådet har i dag et helt annet
omfang enn tidligere. I 2002 hadde rådet ett møte og behandlet 10 saker. I 2011
hadde rådet fem møter og behandlet 67 saker! I tillegg er det oppnevnt ei
prøvenemnd for å ta seg av prøver, og prøvenemnda har også tatt over ansvaret
for Norgesserien. Det er også utnevnt et avlsråd som skal drøfte avlsrelaterte saker
for gjeterhundrasene. Og nå er det også oppnevnt et organisasjonsutvalg for å se
på organiseringa av gjeterhundarbeidet i NSG. Riktignok et utvalg av
tidsbegrenset varighet.
Det nedlegges nå et omfattende arbeid i å holde kurs på alle nivå for hundeførere,
kurs for instruktører og dommere. Det holdes mange prøver, der nivået er mye
høyere enn for 10 år siden. Og vi har et landslag som gjør det meget godt.
Gjeterhundarbeidet i Norge er omfattende og det jobbes meget godt mange steder.
Jeg tror nå at NSG og gjeterhundrådet burde lage en form for målsetting/stategi
for gjeterhundarbeidet. Jeg føler sterkt på at med det omfanget gjeterhund nå har i
NSG, bør den administrative kapasiteten økes. Nå er det ”øremerket” ei 20 %
stilling til gjeterhundarbeid i NSG, + det gjøres noe på hovedkontoret. Mitt
estimat er at det brukes lønnsmidler tilsvarende ei 30 % stilling til gjeterhund i
NSG.
Jeg tror det uten problemer er mulig å skaffe arbeid til ei 100 % stilling i NSG på
gjeterhund. Da hadde vi hatt administrativ kapasitet til å følge opp vedtak og

planer i gjeterhundrådet og ikke minst, fått koordinert den aktiviteten som gjøres
på en bedre måte.
Jeg har stor respekt for ledelse og styre i NSG som skal få et budsjett til å gå i
hop, med begrensete midler og ubegrensete arbeidsoppgaver. Likevel tror jeg at
på gjeterhund er det mulig og skaffe til veie inntekter, som gjør det mulig å dekke
opp en større stillingsandel på gjeterhund. Dette er også viktig for NSG, hvis
organisasjonen ønsker innflytelse over gjeterhundarbeidet. En organisasjons
engasjement og innflytelse på et område, gjenspeiles i viljen til å bruke ressurser
på området.
vedtak:
Gjeterhundrådet tar dette med seg i videre diskusjoner med NSG sitt styre.
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Instruktørutdanning
Marianne Byrkjeland og Jo Agnar Hansen fikk i oppgave å lage en mal for
instruktørutdanninga. Deres forslag er vedlagt og inneholder etter mi meining mye
fornuftig. Spørsmålet nå blir hvordan vi bringer denne malen videre og får den tatt
i bruk.
vedtak:
 Sekretæren redigerer forslaget i tråd med gjeterhundrådets synspunkter på
tillegg/endringer.
 Malen for instruktørutdanning sendes fylkesnemndene/-laga og trer i kraft ved
utsending.
 Anbefalt betaling til instruktør for slike kurs er dagsatsene for NSG sine
tillitsvalgte.
 Fylkene får i oppgave å ajourføre sine lister over instruktører og rapportere
dette inn til NSG, innen 31.12, hvert år.
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NM-arrangør 2013
Hordaland gjeterhundnemnd ønsker å arrangere gjeterhund NM 2013. De ønsker å
arrangere NM første helga i oktober og de ønsker å utnevne dommer sjøl. Brev fra
Hordaland gjeterhundlag er vedlagt.
Hordalendingene har arrangert NM tidligere og er rutinerte arrangører på
gjeterhundprøver. De skulle ha alle forutsetninger for å arrangere et NM. Pga
mulighetene for tidlig vinter der de ønsker arrangere NM, ønsker de å arrangere
NM første helga i oktober. Normalt har dette vært helga for fylkesmesterskap og
siste uttaksmulighet for NM. Siste helga i september har vært forebeholdt
Norgesserieprøver. Blir NM lagt til første helga i oktober, vil det medføre at
datoer for FM og Norgesserie må endres.
Det å utnevne dommer til NM har de seinere åra vært gjort av Gjeterhundrådet.
Jeg ser ingen grunn til at denne praksisen endres.
vedtak:
1. Gjeterhund-NM 2013 tildeles Hordaland gjeterhundnemnd
2. Tidspunktet blir første helga i oktober

3. Gjeterhundrådet utnevner dommer(e) til NM
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Utnevne kaptein og varakaptein til landslaget
Kaptein til landslaget er ikke utnevnt. Jo Agnar Hansen har de siste åra vært
landslagets kaptein. Han er uttatt til både Nordisk og Continental dette året og
skulle ha alle forutsetninger til å klare jobben i år også. En annen rutinert fører
som deltar på begge mesterskapa er Jaran Knive, og han skulle derfor kunne klare
jobben som varakaptein.
vedtak:
Jo Agnar Hansen utnevnes til kaptein for landslaget i 2012. Torbjørn Jaran Knive
utnevnes til vara. Vi fortsetter dialogen med landslaget på neste landslagssamling.
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Regnskapet 2011
Oversendt regnskap ble lagt fram.
vedtak:
Regnskapet tas til etterretning
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Budsjett og arbeidsplan for 2012

vedtak:
Framlagte budsjett og arbeidsplan ble vedtatt.
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Diverse klager på dommeravgjørelser i 2011
Det har kommet et par klager på dommeravgjørelser i 2011. Vi diskuterer
innholdet i disse
vedtak:
Ut fra de opplysninger som har framkommet er det ikke grunnlag for å klandre
dommerne. Sekretæren svarer klagerne og grunngir rådets vedtak nærmere.
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Dommer(e) NM 2012
NM-komiteen har sendt brev til gjeterhundrådet med ønsker angående dommere
under årets NM.
vedtak:
Gjeterhundrådet vil at norske seniordommere dømmer innledende prøver fredag.
En eller to internasjonal(e) dommer(e) dømmer semifinale og finale.
Gjeterhundrådet utnever seniordommerne og den internasjonale dommeren.
Arrangøren kan komme med forslag på internasjonal dommer. Gjeterhundrådet
dekker reisekostnadene for alle seniordommerne, slik at de kan overvære finalene
som et ledd i sin kompetanseoppbygging.
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Avl på gjeterhundegenskapene

Det har kommet innspill på mer vitenskapelige metoder for å avle på
gjeterhundegenskapene på Border Collie og Working Kelpie. På Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB) er det nå startet på en Bachelorgrad på gjeterhund,
der det skal ses på sammenhengene mellom prestasjoner på gjeterhundprøver og
hundenes stamtre. Slik jeg har forstått vil denne Bacheloroppgaven kun se på
fenotypiske sammenhenger. Det er mulig samme student senere vil starte på en
Masteroppgave, der det vil bli sett på genetiske sammenhenger.
Det har også kommet innspill på å vurdere gjeterhundene i en ny type
”bruksprov” og gi de poeng ut fra hvordan de presterer.
Denne saken må i første omgang ses på som en diskusjonssak.
vedtak:
Saken oversendes avlsutvalget for behandling der, før gjeterhundrådet drøfter
dette videre. Det åpnes for forsøk med ”gjetertester”.
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Innmelding av prøver
Det har de seinere åra blitt en økende tendens til at prøves meldes inn i sesongen.
Stadig flere potensielle prøvearrangører forholder seg ikke til innmeldingsfristen
som er satt. Det er veldig positivt at det arrangeres prøver, men disse
etteranmeldte prøvene fører til forholdsvis mye merarbeid, enn de prøvene som
meldes inn før fristen og kan klargjøres samtidig. Det er alt for rigid å nekte å ta
inn etteranmeldte prøver, men for å kompenseres for merarbeidet, bør
etteranmeldte prøver få et tillegg i prøveavgifta. Tidligere har gjeterhundrådet
vedtatt at alle etteranmeldte prøver skal meldes inn ei uke før de skal holdes, og
de skal godkjennes av gjeterhundrådets sekretær. Denne avgjørelsen bør vurderes,
spesielt det med sekretærens godkjenning. Jeg tror at vi må kunne stole på at
prøver blir arrangert etter gjeldene retningslinjer.
vedtak:
1. Prøver som etteranmeldes tillegges en ekstra prøveavgift på kr 20,- pr.
startende hund.
2. Alle etteranmeldte prøver skal meldes inn til NSG minst 5 dager før de blir
arrangert. NSG plikter da så fort som mulig å legge dem ut på nett.
3. Alle prøver, uansett når de er meldt inn, eller når de blir avholdt, skal
gjennomføres etter de retningslinjer og regler som til en hver tid gjelder.
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Avl på hunder med kjent HD-status
Fra 1.1.2012 er det ikke lenger nødvendig med kjent HD-status på valpene for å
registrere valper etter Border Collie og Working Kelpie. I ei tid framover vil
hunder som er ”laget” før denne datoen og som er røngtet, bli brukt i avl. Vi må
også regne med at en del hunder vil bli røngtet i tida framover og få kjent HDstatus. Hva er gjeterhundrådet sin anbefaling når det gjelder avl på hunder med
kjent HD-status?

I generelle retningslinjer for avl på hunder, heter det seg at man kun skal avle på
friske dyr. Hunder som har så alvorlig grad av HD at de er plaget av det, bør
uansett ikke brukes i avl. Men det vil nok være hunder med i alle fall HD av svak
og moderat grad, som ikke framviser symptomer på halthet eller lignende.
vedtak:
Gjeterhundrådet presiserer at hunder med skavanker og eller sykdommer, uansett
ikke skal brukes i avl. Jf generelle retningslinjer for avl på gjeterhunder
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Valper og voksne hunder til salg, som ikke har godkjent
gjeterhundprøver

I valpeformidligsprogrammet som Lindholt driver for NSG, er det kun tillatt å
avertere valper etter foreldre med godkjent prøve. Dette i tråd med
gjeterhundrådets ønsker. Det eneste problemet med dette er når det ønskes avertert
valper etter utenlandsk forelder(e). En annen sak er voksne hunder til salg. Nå er
det kun mulig å avertere hunder med godkjent prøve. Men det kan være mange,
spesielt unge hunder, som er gode og interessante gjeterhunder, sjøl om de ikke
har godkjent prøve. For voksne hunder bør derfor kravet om at de skal ha
godkjent prøve, fjernes. I stedet bør det settes inn krav om at foreldrene skal ha
godkjent prøve (lik for valper). Jeg ser også for meg at oppdrettere som bruker
utenlandske hunder i avl, bør få avertere valper, etter godkjenning av NSG. Dette
vil medføre ekstraarbeid for Lindholt data, og oppdretterne må derfor påregne å
betale for å få lagt ut slike hunder.
vedtak:
1. Kravet om at voksne hunder skal ha godkjent prøve for at de skal kunne
averteres gjennom NSG sine hjemmesider fjernes. I stedet skal det kreves at
hundens foreldre skal ha godkjent prøve
2. Så fremt at det er teknisk og praktisk mulig, kan valper og voksne hunder som
er etter utenlandske gjeterhunder, kunne bli annonsert til salgs. Oppdretter må
søke NSG om dette og vise til at de(n) aktuell(e) hunden(e) er kvalifiserte
gjeterhunder. Oppdretter må påregne å betale den kostnaden som ei slik
annonsering medfører.
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Søknad om støtte til kurs
Det vises til brev fra Sara Nilsen der det søkes om støtte til kurs. Dette virker som
et kjempeflott og rosverdig tiltak, som fortjener vår støtte og oppmuntring.
Men jeg tror det er vanskelig å støtte slike kurs økonomisk fra gjeterhundrådets
budsjett. Det holdes mange gode kurs rundt om kring i landet, og vi kan vanskelig
argumentere for at dette kurset er det eneste som fortjener økonomisk støtte.

vedtak:
Søknad om økonomisk støtte til slike kurs avslås. Kursholder anmodes om å søke støtte hos
de instanser som har som formål å finansiere kompetanse i landbruket, for eksempel
Bygdefolkets studieforbund.
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Eventuelt

Årsmelding 2011 for gjeterhundrådet ble lagt fram.
vedtak:
Årsmeldinga 2011 ble godkjent. For neste år bør struktur og oppbygging av årsmeldinga
revideres, blant annet med flere opplysninger om aktiviteten på fylkes- og lokallag.

