
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 

 

 

Ås, 30. juli 2013 

 
Referat telefonmøte mandag 23. juli klokken 20.30 
 
Møtt: Oddbjørn Kaasa, Arne Johannes Loftsgarden, Anne Kari Veikleenget, Cathinka 
Kjelstrup 

 
Saksliste: 
37/2013 Godkjenning av innkalling 
38/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 16. juni 2013 
39/2013 Struktur nytt gjeterhundråd 2013 
40/2013 NKK  
41/2013 Gjeterhund bevis sentralt 
42/2013 NM 
43/2013 Regler for gjeterhundprøver 
44/2013 Hjemmesidene 
 
Saker: 
 
37/2013 Godkjenning av innkalling 
   

Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning om at juni skulle 
endres til juli. 

 
38/2013 Godkjenning av protokoll styremøte 16. juni 
 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
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39/2013 Struktur nytt gjeterhundråd 2013 
   

Dokument som fulgte saken: 
  Email fra Lars Erik Walin 

Saksutredning:  
Oddbjørn orienterte om saken, og gjeterhundrådet ønsker at fristen 

skal utsettes, siden den er lagt midt i sesongen hvor det er størst 

aktivitet. Ønsket er at det blir en overgang ved årsskiftet.  

  Vedtak:  
Oddbjørn tar kontakt med Lars Erik Wallin for å undersøke. Brev blir 
sendt ut til fylkeslagene og gjeterhundnemnder/lag ved eventuelle 
endringer. 
 

40/2013 NKK  
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning:  
Gjeterhundrådet ønsker å få til et møte med NKK så fort som mulig. 

Gjeterhundrådet jobber videre for å undersøke mulighetene rundt 

avtalen, og praktisk gjennomføring av samarbeidsavtalen.  

Vedtak:  
Gjeterhundrådet jobber videre for å undersøke mulighetene rundt 

avtalen, og praktisk gjennomføring av samarbeidsavtalen.  

 
41/2013 Gjeterhund bevis Godkjent Gjeterhund 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Mail fra Møre og Romsdal. 
Saksutreding: 
Videreføring av sak 27/2013, hvor det ble etterspurt et slikt bevis. 
Cathinka har undersøkt mulighetene for dette og fått god informasjon 
fra Møre og Romsdal gjeterhundlag som har hatt dette i flere år.  
Vedtak: 
Cathinka undersøker kostnader videre og lager et forslag til bevis. 

Gjeterhundrådet ble enig om at det er ekvipasjen som er godkjent og 

ikke bare hunden, eller bare fører. Beviset blir lagt ut i 

medlemsbutikken på NSG når det er tilgjengelig. 

42/2013 NM 
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Dokument som fulgte saken: 

 Ingen dokumenter 
Saksutredning:  
Oddbjørn Kaasa orienterer om hvordan NM ligger ann.  

  Vedtak:  
Oddbjørn jobber videre med kontakten opp mot Hordaland, og 

kontakter dem om arrangementet.  

43/2013 Regelverk for arrangering av gjeterhundprøver 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Brev fra Sør-Trøndelag Sau og Geit 
 Svar fra gjeterhundrådet 

Saksutredning:  
Oddbjørn orienterte om saken, og gjeterhundrådet kikker på om vi skal 

ha et mer stivbent regelverk. Svar er sendt til Sør-Trøndelag.  

Vedtak:  

Regelverket vil bli tatt tak i og eventuelle forandringer blir forberedt før 
neste sesong. 

 
44/2013 Hjemmesiden 
   

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning:  
Det oppdateres til stadighet på hjemmesiden, og den begynner å ta 
form. Det har kommet ønske om at det også er mulighet å legge ut 
kurs som arrangeres på hjemmesiden. Cathinka orienterte om saken. 

  Vedtak:  
Retningslinjene for at kurs som blir lagt ut på hjemmesiden blir som 
følger: 
”Her kan du melde inn gjeterhundkurs som arrangeres rundt om i landet. 

Kursene skal være for rasene Border Collie og Working Kelpie, og arrangør 

skal være tilknyttet et lokallag av Norsk Sau og Geit. Norske instruktører skal 

være godkjent av NSG og være registrert i listene over aktive instruktører. 

Denne finner du her. Ved spørsmål, ta kontakt på gjeterhund@nsg.no” 

 
 

http://www.nsg.no/getfile.php/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundkurs-gjeterhunddommere/Instrukt%C3%B8rer%202013.pdf
mailto:gjeterhund@nsg.no

