
Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Oddbjørn Kaasa  Tlf. 995 55 588 E-post: oddbjorn@tegotunnel.no 

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

 

 

Til styrets medlemmer: Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Anne Kari Veikleenget, Arne 

Johannes Loftsgarden 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: nsg@nsg.no 

 

 

Bærum, 16. juni 2013 

 
Referat telefonmøte mandag 16. juni klokken 21.00 
 
Møtt: Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Arne Johannes Loftsgarden, Cathinka 
Kjelstrup 

 
Saksliste: 
31/2013 Godkjenning av innkalling 
32/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 22. mars 
33/2013 Høring doping reglement fra NKK 
34/2013 Gjennomføring av dommerordning 2013  
35/2013 Diverse orienteringssaker v/Oddbjørn Kaasa 
36/2013 Eventuelt 
 
Saker: 
 
31/2013 Godkjenning av innkalling 
   
  Forslag til vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
32/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 22. mars 
 
  Forslag til vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
33/2013 Høring antidopingreglement fra NKK 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Høringsbrev NKKs org intern mars 2013.pdf 
 Antidopingreglement NKK 2013 høring mars.doc 
 Forbuds- og karenstidsliste NKK 2013 høring mars.docx 
 Høringliste NKKs Antidopingreglement mars 2013.pdf 
 Innspill Arne Loftsgarden 
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Saksutredning:  
Gjeterhundrådet er bedt om å uttale seg om antidopingreglementet til 
NKK i 2013.  
Arne Loftsgarden hadde satt seg godt inn i saken, og informerte de 
andre om hvilke punktene som var viktige. 
- I punkt 5 i antidopingreglementet står det "Forbudte metoder", her er 

mange behandlingsmetoder beskrevet. Eneste forskjellen jeg finner i fra 
Forbuds -og karantenelista til Det Norske Travselskap er at der kaller de 
punktet for "Karenstider for behandlingsmetoder" og punktet for 
trykkbølgeterapi sier 7 døgns karantene, i stedet for 14 dager. Mener 
teksten og lista trav selskapet har brukt, er mye bedre en pkt. 5 i 
antidopingreglementet. 

- I høringsbrevet er det beskrevet at hundekjørermiljøet har fått tillatelse 
til å utdanne egne dopingkontrollører, dette må NSG også sørge for å 
gjøre. Viktig å ha påvirkning i egne rekker. 

- Kirurgisk kastrering har neppe noen negative aspekter for en gjeterhund 
og bør kunne aksepteres uten noen form for dispensasjoner. 

- Penicillin kan vel ikke regnes som ytelse fremmende om det er gitt av 
veterinær i forbindelse med skade. Om skaden ikke plager hunden bør 
den kunne starte på gjeterhundprøve. (dette er etter mitt skjønn, mulig 
veterinærer kan begrunne karenstiden) 

- Hva den økonomiske konsekvensen av disse dopingkontrollene blir, må 
komme klart frem før de vedtas. 

Cathinka sendte også over linker og informasjon om dopingreglement 
hos International Sheepdog Society (ISDS) og Svenske Vallhunds 
Klubben (SVAK). ISDS har ikke noe eksisterende dopingreglement, 
men SVAK har et som er fra Svenske Kennel Klubben (SKK).  

 
  Vedtak:  

Arne Loftsgarden gjennomgikk alle høringsbrevene og punktene, og 
det ble diskutert rundt dette. Sammenligninger ble dratt mellom både 
SKK og ISDS, og det ble også diskutert om vi har et slikt problem i 
gjeterhundmiljøet. Det ble konkludert med at det er lite problemer 
med sånne tilfeller i gjeterhundmiljøet. Arne og Cathinka formulerer et 
brev ut ifra diskusjonen på møtet, og sender ut til de andre i rådet for 
godkjenning.  

 
34/2013 Gjennomføring av ny dommerordning 2013  
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

 
Saksutredning:  
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Ny dommerordning er godkjent av styret til NSG sentralt, og nå må 
informasjon ut til fylkene om hvordan ny dommerordning skal legges 
opp. Regionenen følger saueavlen.  

 
  Vedtak:  

Cathinka sender brev ut til fylkene rundt det praktiske, slik at vi får 
valgt inn representant til regionene. 

 
35/2013 Diverse orienteringssaker v/Oddbjørn Kaasa 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen dokumenter 
 
Saksutreding: 
Oddbjørn orienterte om informasjon fra NSG, og om strukturen i 
dagens gjeterhundråd.  
 
Vedtak: 
Cathinka sender ut informasjon til fylkene samtidig som informasjon om 
dommerordningen.  
 
 

36/2013 Eventuelt 

 Ingen saker på eventuelt 


