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Ny ansvarlig for gjeterhundarbeidet i NSG 

Hei! Jeg har fra november tatt over arbeidet som Stig-Runar Størdal har hatt med 

gjeterhund i NSG. Jeg heter Cathinka Kjelstrup, er 25 år og bor i Bærum. Her jobber 

jeg på gård med ca. 200 vinterfora sau, og ca 25 ammekyr. Mitt kjennskap til 

gjeterhund er 8 års aktiv bruk av gjeterhund i sauedrifta og de siste årene har jeg også 

deltatt på prøver. Jeg er også fylkessekretær for Akershus Sau og Geit, og er 

engasjert i arrangering av prøver. Arbeidet med gjeterhund i NSG vil foregå på NSG 

sitt kontor i Ås, og jeg er tilgjengelig der hver tirsdag mellom 8-16.  

Årsmeldinger fra fylka 

Vi skal nå inn i et nytt år og bør derfor oppsummere det som har skjedd på gjeterhundfronten i 

fylka i fjor. Jeg ber derfor fylkesnemndene/-laga sende oss årsmelding med oversikt over kurs 

og andre aktiviteter siste året. Dette sendes på e-post til gjeterhund@nsg.no 

Eventuelle nye ledere i fylkesnemndene/ -laga 

Dersom det er/blir valgt ny leder i fylkesnemnda må jeg be om at det blir gitt melding om dette 

så snart slik endring har skjedd. Bruk e-post gjeterhund@nsg.no 

E-post 

For å effektivisere distribusjon av informasjon, vil jeg at alle fylker oppgir en e-postadresse som 

informasjon kan sendes til. Frist 1. mars. Send dette til gjeterhund@nsg.no 

Gjeterhundprøver i 2013 

Melding om gjeterhundprøve må være sendt til NSG innen 1. mars. Terminliste vil bli lagt ut på 

nettet. Det er nå mulig å melde inn disse på hjemmesidene våre under gjeterhundprøver. 

 

Vi minner om at det kun er dommere til norgesmesterskapet som blir oppnevnt fra Norsk Sau og 

Geit. Dommere til fylkesprøver, distriktsprøver og norgesserieprøver/nordnorgesserieprøver må 

hver arrangør ordne sjøl. Det forutsettes at det benyttes godkjente dommere. 

 

Alle innmeldte prøver vil bli lagt ut på hjemmesidene til NSG (http://www.nsg.no), og 

prøveprogrammet med nødvendig STD-fil kan hentes ned derfra. Vi oppfordrer alle til å benytte 

den muligheten, dermed sparer vi mye arbeid med utsending av materiale. Brev med nødvendig 

informasjon til arrangøren blir også lagt ut på internett. All nødvendig informasjon for 

arrangøren finnes i det brevet, derfor er det viktig at også informasjonsbrevet blir lest.  
 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 941 77 580 
E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 

 

Ås, 19. desember 2012 
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Nødvendig skjema for gjennomføring av gjeterhundprøver er også lagt ut på websidene våre. De 

arrangører som ønsker å få tilsendt materiale for prøveavvikling må kontakte NSG sentralt om 

det.  

 

GP-hund er ment å være til hjelp ved arrangementet og for å innrapportere prøveresultatene 

elektronisk, enten på diskett eller som e-post. Prøveprogrammet er laget for Windows 95 eller 

nyere og NT. Vi oppfordrer alle til å benytte programmet. 

 

Innrapportering av prøveresultatene skal være elektronisk og det skal betales ei prøveavgift til 

NSG. Forutsatt styrets godkjenning av gjeterhundrådets budsjett, blir prøveavgifta i år kr. 50,- pr 

startende hund. 

 

Prøvearrangøren skal sende prøveavgifta til fylkesnemnda/-gjeterhundlaget i det fylket 

arrangementet er avholdt. - Ikke til NSG sentralt. Ved årets slutt vil NSG fakturere hvert fylke 

samlet for avgift, på bakgrunn av innrapporterte prøver dette året. Sammen med fakturaen vil det 

følge med en oversikt over alle prøvearrangørene i fylket og hvor mange hunder som har deltatt 

på hver prøve.  

Norgesserien 2013 

De som ønsker å stille som arrangør for neste sesongs norgesserie bes å sende 

søknad/spørsmål til gjeterhund@nsg.no. Dette blir tatt videre med til prøvenemda. 

Høring om rekruttering, opplæring og organisering av dommere.    

Vedlagt er et høringsnotat om hvordan vi skal rekruttere, lære opp, godkjenne og organisere 

gjeterhunddommerne i NSG. Notatet sendes på høring til fylkene. Høringsfrist er 15. februar. 

 

Instruktører 

Det er ønskelig å få en bedre oversikt over hvem som er instruktør i de ulike fylkene. 

Hvert fylke bes derfor å sende en oversikt over deres instruktører, med navn, status, 

kontaktinfo og fylke til gjeterhund@nsg.no.  
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Oppsummering av frister for tilbakemeldinger 

1.mars er frist for følgende: 

 Sende undertegnede e-postadresse til kontaktperson i fylket 

 Årsmeldinger fra fylkene 

 Nye ledere og medlemmer av gjeterhundnemnder/-lag 

 Innmelding av gjeterhundprøver 

 Melde oversikt over instruktørene i fylket. 

 Ønske om å arrangere Norgesserie prøve. 

15. februar er frist for følgende: 

 Høringsuttalelse på notat om dommerordningen. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Cathinka Kjelstrup 

gjeterhund@nsg.no 

Telefon: 941 77 580 

Gjeterhundansvarlig Norsk Sau og Geit 
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