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Rogaland Gjeterhundlag 

Årsmelding 2013 
 

Medlemmer og styre 

Rogaland Gjeterhundlag hadde ved årsskiftet 115 betalende medlemmer. 

Styret i laget har i 2013 hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Kjell Helland 

Nestleder:  Jarl Erik Jakobsen  

Kasserer:  Jan Tore Brattebø 

Styremedlem:  Jane Espevoll  

Styremedlem:  Jacob Vetrhus 

Varamann 1:  Erlend Kvinnesland 

Varamann 2:  Jone Gystøl 

Varamann 3:  Sverre Nordbø 

Innleid sekretær: Anne Cath. Grimstad 

 

Styret har hatt 2 styremøter i 2013 og behandlet 8 saker i tillegg til årsmøtet, og ellers 

hatt telefonisk kontakt. 

Nye førere med godkjent gjeterhundprøve  

Rogaland har fått 4 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2013.  

Disse er: 

Mark Laurenson med Teo 63 p 

Eiren Nodland med Lill 64 p 

Ørjan Østebøvik med Geal 79 p 

Glen Nodland med Kira 80 p 

Nye gjeterhunder 

35 nye hunder i Rogaland har oppnådd kravene til gjeterhundprøve (60 poeng i kl.1) i 

løpet av året. 

Gjeterhundprøver 

Det har vært stor prøveaktivitet i Rogaland i 2013. I alt har det vært avviklet 23 

gjeterhundprøver fordelt på følgende klasser: 

Kl. 1:     7 prøver 

Kl. 2:     5 prøver 

Kl. 3 m/deling:   5 prøver 

Kl. 3 m/deling og singling  1 prøve (Finale FM) 

Kl. 3 m/dobbelhenting:  1 prøve (Finale Fatland cup)    

Norges-serien, Kl.3                 4 prøver  

I alt har 454 hunder startet i prøve i Rogaland i 2013. Dette sier litt om det store 

dugnadsarbeidet som er lagt ned. Rogaland Gjeterhundlag retter stor takk til alle som 

har deltatt. 
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Gjeterhundkurs 

Det har også dette året vært arrangert flere gjeterhundkurs i fylket, både for 

nybegynnere og andre. 

 I Hjelmeland har Kjell Helland hatt kurs både på våren og på høsten med fra  

8 – 10 deltakere. 

 Hå har i sommer hatt kurs hos Martin Siqveland over 8 kvelder, med god 

deltakelse. 

 I Vikedal har Jane Espevoll hatt 3 helgekurs gjennom vinteren. 10 deltakere 

 På Haugalandet ble det holdt kurs med Serge van der Zweep i februar med til 

sammen 16 deltakere. 

 Suldal har hatt to kurs, ett i mars med Johannes Skårland (10 deltakere) og ett i 

juni med Jakob Markhus (10 deltakere). 

 Hå arrangerte instruktørkurs, del II, i Matningsdal med Marianne Bykjeland 

som som instruktør. Kurset resulterte i 5 nye godkjente instruktører til fylket. 

Organisert trening 

 I Suldal har det vært organisert trening hver torsdag  i juni, juli og august. 

 I Hå har det vært organisert trening hver uke gjennom hele året, unntatt i 

perioden mars-juni. Treningssteder og -sauer har gått på omgang, og oppmøtet 

har vært bra. 

  Eigersund har det vært trening hver lørdag høst og vinter hos Kurt Kristensen, 

Steinbakken, Eigerøy. 

 Time har hatt gjeterhundtrening hos Brigt Åge Høyland utover våren på 

mandager og torsdager fra begynnelsen av april.  

 

NM-deltakelse  

NM i bruk av gjeterhund i 2013 ble arrangert i Myrkdalen ved Voss 11-13. oktober. 

De innledende rundene gikk i klasse 3 m/deling og singling, og i finalen var det 

dobbelhenting med sortering. I alt 12 ekvipasjer fra Rogaland deltok i årets NM. 

Ingen fra Rogaland kvalifiserte seg til finalen. Best fra Rogaland ble Erlend 

Kvinnesland med Joyce.  

 

Norgesserien 

Også i 2013 har ekvipasjene fra Rogaland gjort seg bemerket i Norgesserien. Serien 

bestod av 6 prøver, der de fire beste telte i sammendraget. De 35 beste ekvipasjene 

gikk videre til finalen, som i år ble arrangert i Vågå i november. Blant de 35 

kvalifiserte, var 7 ekvipasjer fra Rogaland. Imidlertid deltok bare 5 av dem i finalen. I 

Norgesserien sammenlagt ble Jane Espevoll og Pia beste rogalandsekvipasje med 12. 

plass. 

 

Norsk og Nordisk Nursery 

Jan Tore Brattebø og Llianfarian Bill har deltatt i både Norsk Nursery i Klæbu 9. og 

10. november, og i Nordisk Nursery i Skåne 24. og 25. november. 

Norsk Nursery er en konkurranse for hunder under 3 år, for å kåre Norges beste 

unghund, ” Norges nursery champion”.  

Ekvipasjen fra Rogaland ble nummer 7, og var dermed blant de 15 som kvalifiserte 

seg til den nordiske konkurransen for unghunder. Brattebø og Llanfarian Bill gjorde 

to gode konkurranser i Skåne og kom på en 7. plass i sammendraget. 
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Fylkesmesterskapet 

Fylkesmesterskapet ble arrangert i Bjerkreim 5. oktober med Jon R. Aas som 

dommer. I alt 33 ekvipasjer stilte til start i mesterskapet, som ble arrangert i klasse 3 

med deling i innledende runder og avsluttet med finale med deling og singling. Stort 

sett var det de same førerne og hundene som i 2012, som også dette året dominerte på 

banen. 

Fylkesmester ble Jane Espevoll med Pia. Nr. 2 ble også Jane med Fly, mens Erlend 

Kvinnesland med Joyce tok tredjeplassen.  

Beste unghund  ble Jane Espevolls Fly.  

 

Haugalandscup 2013 

Ble arrangert i form av tre prøver, en i Skjold i februar, en i Suldal i oktober og en på 

Karmøy i november. De beste i hver klasse sammenlagt ble: 

Klasse 3 

1 Megg - Kvinnesland, Erlend  

2 Joyce Country Shep - Kvinnesland, Erlend  

3 Fly - Espevoll, Jane  

 

Klasse 2 

1 Ted - Markhus, Tormod  

2 Lyne - Håkull, Jon Gerhard  

3 Rambo - Flatebø, Knut 

 

Klasse 1 

1 Gary - Jane Espevoll 

2 Sali - Olga Espevoll 

3 Taz - Gerherd Håkull 

 

 
 

Vinnere av haugalandscupen 2013: Klasse 3: Erlend med Megg, Klasse 2: Tormod 

med Ted, Klasse 1: Jane med Gary. Foto: Bjørn M. Hundseid. 
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Fatland cup 

Fatland cup ble arrangert med to innledende tevlinger, hvorav de 8 beste ekvipasjene 

fra hver tevling gikk videre til finale med dobbelhenting.  

Vinner av cupen ble Jan Tore Brattebø med Moss.  På de neste plassene kom Svein 

Hestnes med Chira og Arvid Årdal med Qudi 

Premien for beste nye finaledeltaker i cupen gikk til Rune Landås. 

Stor takk til Fatland A/S som har sponset premier med 20.000 kroner. 

 

Ny organisering av gjeterhundråd og dommerutdanning 

I forbindelse med arbeidet med ny organisering av Gjeterhundrådet og 

dommerutdanningen i landet, har RGL avgitt høringsuttalelse i løpet av vinteren 

2013. Samtidig er Trygve Høines valgt som dommeransvarlig fra Rogaland, mens 

Svein Hestnes er valgt som representant til regionrådet. 

 

Nettsidene 

Rogaland Gjeterhundlags tidligere nettside ble i juli 2013 erstattet med ny side 

innenfor NSGs nettsidesystem. Mye av det som lå på den gamle siden er eller vil bli 

flyttet over i den nye, men ikke alt. Inntil videre vil det derfor være mulig å gå inn på 

den gamle siden via egen link i hovedmenyen. De nye nettsidene finner du under 

NSGs hovedside hvis du klikker deg videre via gjeterhund/fylkesnemnder/Rogaland. 

Du kan også gå direkte til siden via adressen: (www.nsg.no/rogaland/rgl/). 

RGLs nettsider  har vært jevnlig oppdatert av sekretæren både før og etter 

adresseendringen, og siden har vært godt besøkt. 

Vi kunne imidlertid ha ønsket å få inn mer stoff og bilder fra medlemmer, lokale lag 

og prøvearrangører gjennom året.  

 

Takk for støtten 

Takk til alle lokallag og personar som har deltatt på dugnad ved tevlinger, kurs og 

fellestreninger. En særlig takk til Fatland A/S for fine premier til Fatland cup. 

 

 

 

For styret i Rogaland Gjetarhundlag,  

 

Kjell Helland (leder) 

Anne-Cath. Grimstad (sekretær) 


