Gjeterhundrådet

Til styrets medlemmer: Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, Arne
Johannes Loftsgarden
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Kopi til: nsg@nsg.no

Bærum, 22. mars 2013

Referat telefonmøte mandag 22. mars klokken 20.00
Møtt: Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, Arne Johannes
Loftsgarden, Cathinka Kjelstrup
Saksliste:
22/2013
23/2013
24/2013
25/2013
26/2013
27/2013
28/2013
29/2013
30/2013

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll styremøte 7. mars 2013
Dommerhøring 2013
Landsmøte orientering v/Cathinka Kjelstrup
Brev fra Sør-Trøndelag
Brev fra Østfold
NKK avtalen
Medlemsinformasjon
Eventuelt

Saker:
22/2013

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent, med anmerkning om at datoer og
saksnummer måtte rettes opp.

23/2013

Godkjenning av protokoll styremøte 7. mars 2013
Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning.

24/2013

Dommerhøring 2013
Dokument som fulgte saken:
 Protokoll fra forrige styremøte

Leder: Oddbjørn Kaasa
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: oddbjorn@tegotunnel.no
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Saksutredning:
Styret i NSG har gitt tilbakemelding på at noen formuleringer må
endres, og vedtaket fra dommerhøring ses over.
Vedtak:
1. NSG ved gjeterhundrådet har hovedansvaret for rekruttering, utdanning,
godkjenning, vedlikehold og utfasing av gjeterhunddommere
2. Dommeropplæringen skjer i regionene. Grenser for disse er de samme som for
avlsarbeidet på sau. Regionene kan samarbeide om kurs. Utdanning av nye
dommere kan gjøres i mindre grupper.
3. NSG holder instruktører til årlig eller annen hvert årlige dommerkurs.
Gjeterhundrådet formidler kursinnholdet gjennom få personer. Disse pekes ut
årlige, og kjører opplæring i alle regioner.
4. Fylkeslagene i NSG peker ut en person for å representere fylket i regionutvalget,
denne personen utpekes av fylkeslaget etter anbefaling av gjeterhundnemnd/lag.
Regionutvalget skal bestå av en representant per fylke. Regionutvalget skal selv
oppnevne regionansvarlig.
5. De fire regionansvarlige vil være gjeterhundrådet sin faggruppe i spørsmål som
gjelder dommeropplæring, aktuelle tema for dommerkurset og andre overordna
tema i dommerorganiseringen.
6. Regionene er ansvarlige for å legge til rette for dommerkurs. Videre skal de
vurdere nye dommeraspiranter, følge opp slik at dommerelever får nødvendig
dommererfaring, og gi gjeterhundrådet vurdering om godkjenning som dommer.
De skal også gi råd om utfasing av dommere som ikke kurser seg, ikke dømmer
nok prøver for å holde seg oppdatert eller som ikke egner seg som dommer.
7. NSG dekker kostnader til instruktører på årlige dommersamlinger og kurs,
andre kostnader tilknyttet dommeropplæringen dekkes av regionene/fylkene.
8. Som hovedregel dømmer ikke dommere prøver der de selv er deltaker.
Dispensasjon kan gis etter søknad til regionen ved lange avstander og få prøver.
Som en forsøksordning er det åpnet for at deltakere i seriene også kan dømme
prøver i første bolken. I andre og tredje bolken skal man velge enten å
konkurrere eller dømme. I finalen kan alle som ikke er kvalifiserte som deltaker
dømme. Denne ordningen evaluerer gjeterhundrådet årlig.
9. Gjeterhundrådet nevner ut dommer/dommere til NM. Arrangøren har mulighet til
å fremme forslag til gjeterhundrådet.
10. Dommerordningen skal evalueres senest i 2016.

Leder: Oddbjørn Kaasa
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: oddbjorn@tegotunnel.no
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
25/2013

Landsmøte orientering v/Cathinka Kjelstrup
Dokument som fulgte saken:
 E-post fra Cathinka
Saksutreding:
- Sør-Trøndelag – Det ble tatt opp at det burde være et bedre
regelverk rundt hvem som kan arrangere prøver, og at det burde
være tydeligere at det skal være i fylkeslag eller lokallags regi. Altså
at det generelle regelverket må forbedres.
- Nordland – NSG må ha større fokus på gjeterhund, det ble da også
etterlyst en større stilling.
- Ellers var det generelt savnet innlegg om gjeterhund på
landsmøtet. Cathinka fikk også spørsmål om utregning av kvotene,
og spørsmål om dette var riktig med tanke på semifinale (da at de
som så vidt kvalifiserte seg fra kvalik gjorde det bra i semi og kom
til finale).
Vedtak:
Saken ble tatt til etterretning

26/2013

Brev fra Sør-Trøndelag
Dokument som fulgte saken:
 Brev fra Sør-Trøndelag
Saksutreding:
Brevet ble diskutert, og spesifisering om prøvearrangør og hvordan
dette skal flettes inn i reglene. Sakene i brevet ble diskutert, og
medlemssaken blir tatt opp på møtet.
Vedtak:
Spesifisering om prøvearrangør spilles videre til prøvenemnda for høring
der.

Leder: Oddbjørn Kaasa
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: oddbjorn@tegotunnel.no
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
27/2013

Brev fra Østfold
Dokument som fulgte saken:
 E-mail fra Østfold.
Saksutreding:
Det er ønske om at NSG sentralt lager et bevis til de som får godkjent
gjeterhundprøve, som vi kan sende ut til brukeren. Resten av brevet
blir tatt inn i sak 28/2013
Vedtak:
Cathinka henter inn informasjon fra hvordan praksis er rundt om i
fylkene, og saken tas videre til neste møte.

28/2013

NKK-avtalen
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokument
Saksutreding:
o Det har kommet inn meldinger om bekymring i forhold til dette med
internasjonale utstillinger. NSG kan sette krav ved utdeling av
championat, fordi det er raseklubben som deler ut dette. Her kan NSG
kreve blant annet godkjent gjeterhundprøve.
o Det skal settes opp et møte med NKK hos NSG, som er et årlig møte,
og dette settes opp sentralt etter påske
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering, og gjeterhundrådet innstiller til styret
at NSG må ha samme krav som på nasjonale utstillinger for Border
Collier som skal oppnå Championat på internasjonale utstillinger.
Cathinka svarer også Østfold på brevet.

29/2013

Medlemsinformasjon
Dokument som fulgte saken:
 Dokument fra Cathinka
Saksutreding:
Det er viktig med informasjon til medlemmene om hva et NSG
medlemskap bidrar til i forhold til gjeterhund.

Leder: Oddbjørn Kaasa
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
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E-post: oddbjorn@tegotunnel.no
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet

Vedtak:
Dokumentet ble rettet og gått gjennom. Informasjonen legges ut på
hjemmesiden under medlem.
30/2013

Eventuelt
 Ingen saker
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Sekretær: Cathinka Kjelstrup
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E-post: oddbjorn@tegotunnel.no
E-post: gjeterhund@nsg.no

