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Referat Årsmøte Sogn og Fjordane gjeterhund  
Skei Hotell 1.02.13 

Tilstede: Kurt Magne Fardal, Bjørn Hagen, Svein Heggebø, Roger Løvik, Jan-Kåre Ravnøy, 

Janne Os, Margrete Garlid, Frode Gjerde, Tina Henningsen, Knut Alsaker, Stig Arne 

Bugjerde, Johannes   

Lundekvam, Nina Eriksen, Halvor Tenden, Aileen Skogseng, Janne Håheim, Nils Sandnes, 

Tommy Aasen, Linda Alsaker, Ida Elisabeth , Ragnhild Sæle og Andreas Skoglid 

Valg til å underskrive referat -  Tommy Aasen og Nils Sandnes………………. 

Valgt til møteleder - Kurt Magne Fardal  

Valgt til referent -  Mirjam Friberg 

Årsmelding ble lest opp  

Unghundserien mangler i årsmeldingen. Kommentar til Fylkesmesterskapet: det var noe 

ujevne sauer på fylkesmesterskapet. 

Årsmeldingen ble deretter godkjent slik den foreligger. 

Regnskap ble gjennomgått. Spørsmål om kr. 10,- skal settes av til fond eller brukes til 

eventuell underskuddsdekning pr. år. Mirjam Friberg sjekker hva som ble gjort i 2011. 

Forslag om å bruke noe av budsjettet til å investere i baner med mer i lokallag. 

Budsjettet godkjennes slik det foreligger. 

Sak - Gjeterhundrådet - Høring dommerordninger  

Gjeterhundrådet v/ Atle Arnesender har bedt om uttalelse fra gjeterhundutvalget angående 

utdanning og organisering av gjeterhunddommere.  

Vedtak: Kåre, Halvor og Magnus utarbeider forslag til svar som godkjennes av nemda før 

innsending. 

Vi har kun to godkjente dommere i fylket og en aspirant pr. i dag. 

Sak - Godkjente instruktører i fylke 

Gjeterhundutvalget sender inn til NSG sentralt en oversikt over dette. 

De som har tatt trinn 1 er godkjente instruktører: 

Halvor Tenden, Jan Kåre Ravnøy, Janne Os, Margrete Garli, Tommy Åsen, Kurt Magne 

Fardal, Ailen Skogeng, Bjørn Hagen, Tom Idar Kvam, Magnus Grimeland, Egil Syversbråten. 

Nytt instruktørkurs. Ta kontakt med Møre og Romsdal gjeterhundlag.  Se mal under 

gjeterhund i NSG over hva som kreves av de som går kurs. 

Sak - Organisering av lag i fylket 

Det er sendt inn et forslag til å organisere gjeterhund under tre lag i fylket  

Hovedlag: Sogn og Fjordane gjeterhundlag 

Lokallag: Nordfjord gjeterhundlag 

Sunnfjord og Ytre Sogn gjeterhundlag 

Indre Sogn gjeterhundlag 

Det er laget forslag til vedtekter for alle lagene. 

Forslaget er sendt inn som sak til årsmøte i Sogn og Fjordane sau og geit.  

Sak - Deltakelse i flere klasser på samme prøve 

Det står ingen ting i reglene om at man ikke kan gå flere prøver med samme hund på samme 

bane samme dag. Delte meninger om dette.  

Solbakken skriver at det må være opp til hver arrangør.  

Vedtak: Årsmøte konkluderer med at det blir opp til arrangøren på hvert arrangemang å 

avgjøre dette. 
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Sak - Unghundserien 

 I unghundserien skal man jobbe for å få frem unge hunder.  Viktig å få frem gode hunder, 

dette også for at man skal kunne avle riktig. Man kan gå unghundserien selv om man går 

klasse tre etter regelverket i dag. 

Unghund som ikke er fylt 3 år før første prøve i sesongen kan delta i unghundserien.  

Husk å dele opp unghund og eldre hunder ved innrapportering til NSG. Bruk underskjema. 

Dette for å forenkle summering av resultater i unghundserien. 

Sak - Uttaksregler til NM: 

Gjeldende regler pr. dagens dato ble vedtatt ved forrige årsmøte. 

Det er kommet inn et forslag om endring:  

Gjeterhundgruppen i Stryn sau og geit har i møte 08.01.13 diskutert og kome fram til forslag 

til nye reglar for uttak til NM i bruk av gjeterhund. Dei to beste distriktsprøvane, de to beste 

landsprøvene samt Fylkesmesterskapen skal telje i uttaket til NM for deltakarar frå Sogn og 

Fjordane. Fylkesmesterskapen vil vere avgjerande ved lik poengsum. 

Poengsummen som blir oppnådd på den enkelte prøven skal telje etter same poengfordeling 

som i Norgesserien.  

1. plass 50 poeng  9. plass 28 poeng 

2. plass 46 poeng  10. plass 26 poeng 

3. plass 43 poeng  11. plass 24 poeng 

4. plass 40 poeng  12. plass 22 poeng 

5. plass 37 poeng  13. plass 20 poeng 

6. plass 34 poeng  14. plass 18 poeng 

7. plass 32 poeng  15. plass 16 poeng 

8. plass 30 poeng  16. plass 15 poeng 

Hund og førar som deltek på landslaget, er automatisk kvalifisert. 

16 stemte for Stryn sau og geit sitt forslag, 3 stemte for eksisterende forslag. 

Vedtak: Stryn sau og geit sitt forslag blir gjeldende fra 2013.  

 

 

 

Referat avslutning, skrevet av Svein Heggebø 

Sak – ARRANGERING AV PRØVAR 

Etter runde rundt bordet kom det fram fylgjande planlagde prøvar i år: 

Unghundserien: 

10. februar – Markane (er trekt pga frosen mark – kan bli arrangert?) 

24. februar – Ytre Nordfjord 

10. mars – Stryn (Halvor Tenden) 

Andre prøvar: 

August/september – Sunnfjord – distriktsprøve 

14. og 15. september – Stryn – Landsprøve eller distriktsprøve 

September/Oktober – Breim og Gloppen – distriktsprøve 

6. oktober – Sogn – Fylkesmeisterskap  

 

 

Sak – ØVRIG 

Kurs 

Stryn – Alternativ 1 – 23. og 24. mars - kurs med Jo Agnar Hansen – 8 deltakarar 
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 Alternativ 2 – 6. og 7. april – kurs med Jo Agnar Hansen  og sambuar – 16 deltakarar 

Kvammen – Første helga i april – kurs med Jan Kåre (må evt. flyttast ved kollisjon med 

Stryn) 

 

Tina la fram resultata så langt frå unghundserien: 

1 – Star og Kurt Magne Fardal 

2 – Millie og Knut Arne Bugjerde 

3 – Aslan og Roger Løvik 

4 – Bill og Tommy Åsen 

Til saman 9 unghundar har gått prøve på arrangementa rundt om. 

 

Leiar i nemnda takka for godt frammøte og ynskte alle vel heim. 

 

1.2.2013 ref. Mirjam Friberg 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Tommy        Nils 


