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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Mandag 25.6, kl 2100 

Sted:  Telefonmøte 
 
Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold og Anne Kari Veiklenget 
 

Saksliste: 

Sak 30/12 Godkjenne innkalling og saksliste  

Sak 31/12 Godkjenne referat fra forrige møte  

Sak 32/12 Søknad om støtte til landslaget 

Sak 33/12 Dommere til NM 2012 

Sak 34/12 Deltakerbetaling til NM 

Sak 35/12 Samarbeidsavtalen med NKK 

Sak 36/12 Eventuelt 

 

Sak 30/12 Godkjenne innkalling og saksliste  

 

 vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

Sak 31/12 Godkjenne referat fra forrige møte  

 

vedtak: 

Referatet fra forrige møte godkjennes 

 

 

Sak 32/12 Søknad om støtte til landslaget 

Landslaget søker sponsorer. NSG er den sammenhengen kontakta. Det er 

unaturlig at NSG opptrer som sponsor for landslaget i gjeterhund, all den tid dette 

landslaget er utnevnt av NSG og representerer NSG. Men at NSG støtter sitt 

landslag økonomisk kan godt være mulig. Så fremt rådet finner det budsjettmessig 

forsvarlig, synes jeg NSG godt kan være positiv til et bidrag. 

 

vedtak: 

Gjeterhundrådet støtter landslagssamlinga med samme sum som tidligere, for tilrettelegging 

av et opplegg for seniordommerne ved samlinga. 

 

Sak 33/12 Dommere til NM 2012 

Hedmark gjeterhundlag har forslag på to britiske dommere til å dømme finalene under årets 

NM. Samtidig ønsker også arrangørene at de internasjonale dommerne dømmer sammen med 

de norske seniordommerne på de innledende prøvene. 

 

vedtak: 

1. Gjeterhundrådet godkjenner dommerne tildelt av ISDS, Syril Roberts og Andy Carnigy, 

som dommere under NM 2012. 



2. Fredag dømmer ISDS- dommer og en norsk seniordommar på hver sin bane. 

Seniordommeren er hoveddommer. 

3. Under semifinalen og finalen dømmer de 2 ISDS-dommerne. Norske seniordommere har 

funksjonen som sekretærer. 

4. Gjeterhundrådet samordner sekretærfunksjonen med sikte på å benytte flest mulig av 

seniordommerne til oppgaven. 

 

 

Sak 34/12 Deltakerbetaling til NM 

Arrangørene av årets gjeterhund-NM ønsker at fylkene forhåndsbetaler for sine 

deltakere. Dette synes jeg virker som en god idé. Både deltakere og ikke minst 

arrangøren slipper å håndtere kontanter. Det er vel også praksis mange steder at 

fylkene dekker deltakeravgiften for sine deltakere. 

 

vedtak: 

NSG sender på vegne av arrangøren brev til fylkeslag, der de innen 15. 

september, betaler inn deltakeravgiften for sine deltakere under årets NM. 

 

 

Sak 35/12 Samarbeidsavtalen med NKK 

Det vises til forslag til avtale, korrespondanse i saken og tidligere vedtak i 

gjeterhundrådet. 

 

Gjeterhundrådet har de siste åra inntatt et klart standpunkt på at NSG må få fullt 

raseansvar for gjeterhundrasene. NSG sitt anliggende med å være raseklubb for 

hundrasene Border collie og Working Kelpie er å sikre småfeholderne gode 

gjeterhunder.  Det har vært et krav fra NSG om at for å registrere valper etter 

gjeterhundrasene, skulle foreldrene ha bruksprov. 

 

På forrige møte i rådet ble følgende vedtatt:  

Gjeterhundrådet vil kun akseptere en avtale med Norsk kennelklub under følgende 

forutsetninger: 

1. NSG kan kreve restriksjoner for å registrere hunder etter Border Collie og Working 

Kelpie (som for eksempel krav om bruksprov på foreldredyra). Tidspunkt for innføringa 

av restriksjoner er en forhandlingssak. For eksempel fra 1.1.2013 for far og 1.1.2014 for 

mor. 

2. Alle henvisninger til rasestandard for Border Collie og Working Kelpie fjernes. Det 

begrunnes i at for arbeidende gjeterhunder eksisterer det ingen rasestandard. 

Ingen av de forutsetningene som rådet krevde for å akseptere en avtale med 

kennelklubben er oppfylt i den framforhandla avtalen. 

 

Sekretærens forslag til vedtak: 

Gjeterhundrådet anbefaler NSG sitt styre å avvise den framforhandla avtalen med 

Norsk kennelklub.  

 

I møtet ble det fremmet to andre forslag som ble stemt over: 

 



A. Gjeterhundrådet tilrår styret å inngå ny avtale med NKK om følgende presisering og 

tilføying kommer med i den endelige avtaleteksten: 

1. Under pkt. 1, Formål: Rasestandard er her å forstå som den rasestandard disse 

rasene har i sine respektive registre, ISDS og WKC. 

2. Under pkt. 3, Avlsstrategi: Denne tiltaksplanen har som utgangspunkt at all avl bør 

foregå etter raseklubbens formål og retningslinjer.  

 

Alternativet fikk 1 stemme (Arnesen). 

 

B. Gjeterhundrådet tilrår styret at det blir inngått ny avtale med NKK, men vil på det 

sterkeste anbefale styret om å få med  følgende presiseringer inn i avtalen: 

1. Under pkt. 1, Formål: Rasestandard er her å forstå som den rasestandard disse 

rasene har i sine respektive registre, ISDS og WKC. 

2. Under pkt. 2, Avlsstrategi: Denne tiltaksplanen har som utgangspunkt at all avl bør 

foregå etter raseklubbens formål og retningslinjer. 

 

Alternativet fikk 2 stemmer (Kaasa og Skjærvold) 

 

 

                                                               

vedtak: 

Gjeterhundrådet har diskutert seg gjennom utkastet til ny samarbeidsavtale 

mellom NSG og NKK. Gjeterhundrådet tilrår styret at det blir inngått ny avtale 

med NKK, men vil på det sterkeste anbefale styret om å få følgende presiseringer 

inn i avtalen: 

1. Under pkt. 1, Formål: Rasestandard er her å forstå som den rasestandard disse rasene har i 

sine respektive registre, ISDS og WKC. 

2. Under pkt. 2, Avlsstrategi: Denne tiltaksplanen har som utgangspunkt at all avl bør foregå 

etter raseklubbens formål og retningslinjer. 

 

 

 

Sak 36/12  Eventuelt 

Atle Arnesen orienterte fra fellessamlinga mellom landslaget og seniordommerne, og 

drøftingsmøtet mellom seniordommerne og lederen i gjeterhundrådet 


