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Til  

Fylkeslaga av NSG 

Gjeterhundnemndene/-lagene i fylkene 

 

 

 

  

Ny dommerordning 

Gjeterhundrådet fikk godkjent ny dommerordning fra styret i NSG den 28. mai 

2013. Den nye ordningen trer i kraft 1. Desember og fylkene må gjerne ta kontakt 

på gjeterhund@nsg.no ved spørsmål. Ny mal vil foreligge innen datoen ordningen 

trer i kraft. Inndelt i regioner etter samme modell som avlsutvalget for sau i NSG. 

Region Øst: Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Akershus, Vestfold, Østfold, 

Oppland og Hedmark. Region Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og 

Vest-Agder. Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland. 

Oversikt over vedtaket til den nye ordningen: 
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. 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 
E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 

 

Ås, 27. juni 2013 

mailto:gjeterhund@nsg.no
mailto:gjeterhund@nsg.no


10. Dommerordningen skal evalueres senest i 2016.  

 

 

Nytt gjeterhundråd 

Styret i Norsk Sau og Geit oppnevnte i møte 29. mai nye sentrale råd. 

Når det gjelder Gjeterhundrådet ble det fattet følgende vedtak: 

 

Gjeterhundrådet: 
Ny organisering fra oktober 2013: 
1. Gjeterhundrådet utvides til 5 medlemmer som består av leder og 4 regionrepresentanter. 
Regioninndelingen er den samme som i avlsarbeidet på sau og i opplæring av 
gjeterhunddommere. 

2. Fylkeslagene av NSG i hver region (Nord, Midt, Vest og Øst) innstiller overfor styret ett 
medlem med vara til Gjeterhundrådet. Styret utnevner medlemmer og vara til 
Gjeterhundrådet. 

3. Leder av gjeterhundrådet utnevnes på fritt grunnlag av styret i NSG. Alle medlemmer og 
lag tilslutta NSG kan sende inn forslag på leder via sitt fylkeslag av NSG. Nestleder utnevnes 
blant regionrepresentantene. 

Gjeterhundrådet oppnevnt 11. mars 2013 fortsetter inntil nytt råd er oppnevnt i 

styremøte 23. oktober 2013. 

Innspill på representanter skal være styret i hende innen 1. oktober 2013. 

Norgesserien 2013 

Informasjonsskriv om Norgesserien 2013 kommer nå i slutten av juni med 

påmelding informasjon og arrangør informasjon. Alle arrangører og deltakere 

oppfordres til å se over reglene som blir oppdatert for sesongen 2013. 

 

Gjeterhund prøver i 2013 

Gjeterhundrådet fjerner avgiften på innmelding av gjeterhund prøver etter fristen. 

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 gjelder fremdeles at prøver som skal arrangeres skal meldes 

inn til NSG minimum 5 dager før prøvedato. 

Alle Norgesserieprøvene, Nord-Norges Cup og NM blir tildelt fylkeslagene av 

prøvenemnda, og fylkeslagene tildeler lokallag slike prøver. Medlemmene i 

lokallagene står fritt til å arrangere lokale prøver. Det bør skrives inn 

medlemsnummer ved påmelding til prøver i Norgesserien, Nord-Norges Cup og 

NM. Det vil tas stikkprøver på prøver som blir arrangert. Det forventes at det blir 

brukt et fornuftig skjønn på medlemskap angående kurs og samlinger.  

 

Startrekkefølge på prøver 

På lokalprøver og fylkesprøver kjøres ordinær trekking av startliste. Det anbefales 

at arrangøren setter minimum to hunder mellom de som har flere hunder.  

 



Medlemskap 

 

I vedtak rådet gjorde i februar (jfr. 5/2013) sier at alle som skal være med på 

aktiviteter i regi av lag/nemnder innenfor NSG skal være medlem. Et fullverdig 

medlemskap kan være støttemedlem, husstandsmedlem eller hovedmedlem. 

For å delta på arrangementer som NM og uttatt til Landslaget i Gjeterhund 

(Nordisk, Continental, World Trial), vil deltagerne bli systematisk sjekket opp mot 

NSG medlemskap. 

Registrering 

Det kommer inn en del prøver med feil registreringsnummer på hunder. Hvis ikke 

riktig registreringsnummer blir lagt inn på hunden så får den heller ikke godkjent 

gjeterhundprøve i Bikkje programmet. Hunder som senere registreres inn i NKK får 

automatisk oppdatert at de har gjeterhundprøve om fører melder inn reg.nr. på prøver 

den deltar på før registrering. Tips til arrangøren er å bruke ”Lete etter hund” 

knappen, og minn på førere at dere må ha riktig reg.nr. Dette gjør at vi senere slipper 

arbeidet med å manuelt legge inn riktig reg.nr. på hunden. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Gjeterhundrådet 

 

Sign 

Oddbjørn Kaasa     Cathinka Kjelstrup 

Oddbjorn.Kaasa@meraker.kommune.no  gjeterhund@nsg.no 

Leder Gjeterhundrådet    Gjeterhundansvarlig Norsk Sau og Geit 
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