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Rogaland Gjeterhundlag 

Årsmelding 2012 

 

Medlemmer og styre 

Rogaland Gjeterhundlag hadde ved årsskiftet 116 betalende medlemmer. 

 

Styret i laget har i 2012 hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Kjell Helland 

Nestleder:  Jarl Erik Jakobsen  

Kasserer:  Jan Tore Brattebø 

Styremedlem:  Jane Espevold  

Styremedlem:  Jakob Vetrhus 

Varamann 1:  Erlend Kvinnesland 

Varamann 2:  Jone Gystøl 

Varamann 3:  Sverre Nordbø 

Innleid sekretær: Anne Cath. Grimstad 

 

Styret har hatt 3 styremøter i 2012 og elles hatt telefonisk kontakt. 

 

Nye førere med godkjent gjeterhundprøve  

Rogaland har fått 8 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2012.  

Disse er: 

Atle Skjørestad med Rocky 78p og Falco 77p 

Reidar Auestad med Dolly 68p 

Stig Jarle Bakke med Tinka 73p 

Lene Kristin Wilhelmsen med Minus 64p 

Gudmund Håkull med Bailighs 80p 

Bente Langhelle med Bølla 65p 

Camilla Espevoll med Jill 66p 

Lene Bjørgengen med Tia 67p 

 

Nye gjeterhunder 

37 nye hunder i Rogaland har oppnådd kravene til gjeterhundprøve (60 poeng i kl.1) i 

løpet av året. 

 

Gjeterhundprøver 

Det har vært stor prøveaktivitet i Rogaland i 2012. I alt har det vært avviklet 22 

gjeterhundprøver fordelt på følgende klasser: 

Kl. 1:     9 prøver 

Kl. 2:     6 prøver 

Kl. 3 m/deling:   2 prøver (2. innledende i Fatland cup og FM) 

Kl. 3 m/dobbelhenting:  1 prøve (Finale Fatland cup)    

Norges-serien, Kl.3 m/deling: 4 prøver    

    

I alt har 438 hunder startet i prøve i Rogaland i 2012. Dette sier litt om det store 

dugnadsarbeidet som er lagt ned. Rogaland Gjeterhundlag retter stor takk til alle som 

har deltatt. 
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Gjeterhundkurs 

Det har også dette året vært arrangert flere gjeterhundkurs i fylket, både for 

nybegynnere og andre. 

 I Hjelmeland har Kjell Helland hatt kurs både på våren og på høsten. Her 

deltok 5 faste deltakere, pluss noen som var innom en gang i blant.  

 I Egersund har Kurt Kristensen hatt kurs hver lørdag gjennom hele sesongen. 

Her har det vært mange deltakere, både frå Egersund og Bjerkreim.  

 I Sokndal har Jan Tore Brattebø holdt kurs over fem kvelder på vårparten, med 

til sammen 4-5 deltakere. 

 Hå har i sommer hatt kurs hos Martin Siqveland over 8 kvelder, med til 

sammen 15 deltakere.  

 I Vikedal har Jane Espevoll hatt 6 helgekurs gjennom vinteren. 

 På Haugalandet holdt Kevin Evens kurs i januar. 

 

Instruktørkurs 

Rogaland Gjeterhundlag arrangerte helgekurs for nye gjeterhundinstruktører 17.-19. 

november 2006. Arrangementet var lagt til Varhaug, med Hå gjetarhundnemnd som 

lokalt vertskap. Kurset resulterte i at 5 nye instruktører nå er under opplæring. 

 

Organisert trening 

 På Sviland har de et område hvor det går treningssauer fast, og hvor alle kan 

gå for å trene. Hartvig Johnsen og Odd Sverre Madland har ofte vært til stede 

og bidratt med sine kunnskaper. 

 I Suldal har det vært organisert trening hver torsdag hele sesongen. Johannes 

Skårland, Leif Tveit og Jane Espevoll har sporadisk vært innom som 

instruktører.  

 I Hå har det vært organisert trening hver uke gjennom hele året, unntatt i 

perioden mars-juni. Treningssteder og -sauer har gått på omgang, og oppmøtet 

har vært bra. 

 På Haugalandet har det vært organisert fellestrening hver lørdag gjennom 

vinteren. 

 

NM-deltakelse  

NM i bruk av gjeterhund i 2012 ble arrangert i Alvdal 12.-14. oktober. De innledende 

rundene gjekk i klasse 3 m/deling og singling, og i finalen var det dobbelhenting med 

sortering. I alt 12 ekvipasjar fra Rogaland deltok i årets NM. 2 av disse kvalifiserte 

seg til finalen, der Svein Hestnes med Kid til slutt ble beste rogalending med en fin 5. 

plass. Arvid Årdal med Winther ble nr. 6.  

 

Norgesserien 

Også i 2012 har ekvipasjene fra Rogaland gjort seg bemerket i Norgesserien. Serien 

bestod av 6 prøver, der de fire beste telte i sammendraget. De 35 beste ekvipasjene 

gikk videre til finalen, som i år ble arrangert i Etne 29.- 30. oktober. Blant de 35 var 7 

ekvipasjer frå Rogaland. Dessverre takket kun to av våre ekvipasjer ja til å delta. I 

Norgesserien sammenlagt ble Jane Espevoll og Pia beste rogalandsekvipasje med 15. 

plass. 
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Fylkesmesterskapet 

Fylkesmesterskapet ble arrangert i Bjørheimsbygd 6.oktober med Trygve Høines som 

dommer. I alt 37 ekvipasjer stilte til start i mesterskapet, som ble arrangert i klasse 3 

med deling. 

Fylkesmester ble Erlend Kvinnesland med Joyce. Nummer 2 ble Jane Espevoll med 

Pia, og nummer 3 var også Jane Espevoll, denne gang med hunden Fly 

Beste unghund ble Jane Espevolls Fly. 

 

Haugalandscup 

I 2012 ble Haugalandscupen arrangert i tre omganger, der poengene fra de to beste 

tevlingane telte sammenlagt. De beste ekvipasjene ble:  

Klasse 1: 

1. Svanhild Markhus med Aira  

2. Leif Tveit med Max  

3. Jane Espevoll med Jill  

Klasse 2: 

1. Olga Espevoll med Senta 

2.  Jakob Vetrhus med Tinka  

3.  Jane Espevoll med Pia 

Kommunekamp for siste gang 

For 8. år på rad ble det også i 2012 arrangert kommunekamp mellom 

gjeterhundekvipasjer frå Hå, Time og Bjerkreim. De siste to-tre årene har det 

imidlertid vært vanskelig å få avviklet konkurranser i hver av de tre kommunene, og 

nå er gjeterhundnemndene enige om å avvikle konkurransen. 

For første – og siste – gang vant førerne fra Hå kommunekampen dette året med et 

sammenlagtresultat på 136 poeng, mot Bjerkreims 131. Time ble sist med 66 poeng. 

Turneringens beste hund ble Sven Kvernelands Trixie. 

Fatland cup 

Fatland cup ble arrangert med to innledende tevlingar, hvorav de 8 beste fra hver 

tevling gikk videre til finale med dobbelhenting.  

Vinner av cupen ble Arvid Årdal med Qudi. På de neste plassene kom Kjetil Vasstveit 

med Lad og Sven Kverneland med Tim. 

Premien for beste nye deltaker i cupen gikk til Kato Frøvik. 

Stor takk til Fatland A/S som har sponset premier med 20.000 kroner. 

 

Nettsidene 

Nettsidene til RGL (www.rglgjeter.no) har vært jevnlig oppdatert av sekretæren hele 

året, og har vært mye brukt. I alt har det vært mer enn 154.000 individuelle besøk  på 

sidene våre i løpet av 2012.  

Man kunne imidlertid ha ønsket å få inn mer stoff og bilder fra lokale lag 

prøvearrangører gjennom året.  

 

Takk for støtten 

Takk til alle lokallag og personar som har deltatt på dugnad ved tevlinger, kurs og 

fellestreninger. En særlig takk til Fatland A/S for fine premier til Fatland cup. 

 

For Rogaland Gjetarhundlag  

Kjell Helland/Anne-Cath. Grimstad 


