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Bærum 4. mars 2013 

 
Referat fra telefonmøte torsdag 07. mars klokken 21.00 

 
Møtt: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, 
Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
16/2013 Godkjenning av innkalling 
17/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 4. mars 
18/2013 Dommerhøring 2013  
19/2013 Krav til medlemmer 
20/2013 NKK 
21/2013 Avgift for innmelding av prøver. 
 
 
16/2013 Godkjenning av innkalling 
   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
17/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 4. mars 
 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
18/2013 Dommerhøring 2013  
  Dokument som fulgte saken: 

 Referat fra gjeterhundmøte mandag 
 Forslag til vedtak fra Atle Arnesen 

 
Saksutredning:  
Alle punktene til Atle ble gjennomgått, og rettelser ble utført. 
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Vedtak: 

1.  NSG ved gjeterhundrådet har ansvaret for rekruttering, utdanning, 
godkjenning, vedlikehald og utfasing av gjetarhunddommarar. 

2. Dommaropplæringa skjer i regionane. Grenser for desse er dei 
same som for inndelinga i avlsarbeidet på sau. Regionane kan 
samarbeide om kurs om dei finn det tenleg. Utdanning av nye 
dommarar vert likevel gjort i mindre grupper. 

3. NSG held instruktørar til årlege eller annakvartårlege dommarkurs. 
Gjeterhundrådet formidlar kursinnhaldet gjennom få personar, 
gjerne to i lag og for året. 

4. Fylka i regionen dannar regionstyre, gjerne med ein person per 
fylke. Regionen er ansvarleg for å velje ein regionansvarleg som 
vert gjeterhundrådet sin kontaktperson for dommaropplæringa. 

5. Dei fire regionansvarlege vil vere gjeterhundrådet si faggruppe i 
spørsmål som gjeld dommaropplæring, aktuelle tema for 
dommarkurset og andre overordna tema i dommarorganiseringa. 

6. Regionane er ansvarlege for å legge til rette for utbytterike 
dommarkurs. Vidare skal dei vurdere nye dommaraspirantar, syte 
for at dommarelevar får nødvendig dommarerfaring, og gje 
gjeterhundrådet vurdering om godkjenning som dommar. Likeeins 
vurdering om utfasing av dommarar som ikkje kursar seg, ikkje 
dømmer nok prøver for å halde seg oppdatert eller som ikkje 
eignar seg som dommarar. 

7. Regionane/ fylka er ansvarlege for kostnadar med utdanning og 
oppdatering av sine dommarar. 

8. På større prøver bør arrangøren legge til rette for 
dommaropplæring, til dømes ved at det vert ordna til eit telt/ bu 
med plass til nokre få personar som får meddelt delpoeng så snart 
dei er klare frå dommaren si side. 

9. Som hovudregel dømmer ikkje dommarar prøver der dei sjølve er 
deltakarar. Dispensasjon kan gjevast etter søknad til regionen til 
dømes ved lange avstandar og få prøver. Som ei forsøksordning 
vert det opna for at deltakar i seriane også kan dømme prøver i 
første bolken. I andre og tredje bolken lyt ein velje anten å 
konkurrere eller dømme. I finalen kan alle som ikkje er kvalifiserte 
dømme. Denne ordninga evaluerar gjeterhundrådet årleg. 
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10. Gjeterhundrådet nemner ut dommar/ dommarar til NM. 
11. Dommarordninga skal evaluerast seinast i 2016. 
12. Mal for dommaropplæring vert justert i samsvar med desse 

punkta. 
 
19/2013 Krav til medlemmer 
 
  Saksutredning:  

I et tidligere møte med rådet i år ble det bestemt at lag og nemnder 
skal organiseres med tilknytning til fylkeslagene eller lokallagene i NSG. 
Da også at vi krever at de som skal være med på arrangement som 
prøver og kurs i NSG regi skal være medlemmer. Det ble nå diskutert 
om det skal kreves at de som deltar på slike arrangement også skal ha 
hunder som følger avlskravene til NSG, og ha hunder etter godkjente 
foreldre.  

 
Vedtak:  
Saken blir ført videre til neste møte.  
 

20/2013 NKK 
 
  Saksutredning: 

Gjeterhundrådet har gitt innspill om vilkår for å inngå ny 
samarbeidsavtale mellom NKK og NSG. Utkastet til ny avtale fra NKK er 
styrebehandlet og underskrevet. 
 
Vedtak:  
Saken blir tatt til etterretning 

 
21/2013 Avgift for innmelding av prøver 
 
  Saksutredning: 

Det har kommet flere innspill på avgiften for innmelding av prøver etter 
1. mars. Denne er nå irrelevant ettersom arbeidet med innmelding ikke 
er til stede lenger. Saken ble diskutert. 
 
Vedtak:  
Avgiften blir fjernet. Det oppfordres likevel at flesteparten av prøvene 
fremdeles meldes inn før fristen, slik at vi kan få en ganske komplett 
terminliste tidlig i sesongen. Fristen for 2014 blir satt til 1. april. Det 



Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Atle Arnesen   Tlf. 976 54 902 E-post: atle.arnesen@tussa.com 

Sekretær: Cathinka Kjelstrup  Tlf. 416 77 608 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

gjelder fremdeles at prøver som skal arrangeres skal meldes inn til NSG 
minimum 7 dager før prøvedato. 


