Gjeterhundrådet

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

Skui, 26. november 2013

Referat telefonmøte mandag 26. november klokken
20.00
Møtt: Oddbjørn Kaasa, Arne Johannes Loftsgarden, Anne Kari Veikleenget, Håkon
Skjærvold, Cathinka Kjelstrup
Saksliste:
55/2013
56/2013
57/2013
58/2013
59/2013
60/2013
61/2013
62/2013
63/2013
64/2013
65/2013

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll styremøte 30. september
Dataprogram Bikkjer og Gjeterhundprøver
NKK
Landslag 2014
Evaluering NM 2013
Fylkeskvoter NM 2014
NM 2015
Norsk Nursery
Arbeidsplan 2014
Eventuelt

Saker:
55/2013

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning

56/2013

Godkjenning av protokoll styremøte 30. september
Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning.

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
57/2013

Dataprogram Bikkjer og Gjeterhundprøver
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter
Saksutredning:
Cathinka gir en oppdatering på hvor langt saken er kommet, og går
gjennom hvilke statistikk typer som er ønsket at programmet kan
gjennomføre. Cathinka sender ut oversikt over hvordan programmet
skal se ut. Det kom innspill på forskjellige ting som burde være med i
programmet.
Vedtak:
Saken blir fulgt opp videre fremover for å få med så mye som mulig i
programmet. Rådsmedlemmene anmodes om å komme med innspill til
momenter programmet skal håndtere, det være seg statistikker eller
funksjonalitet.

58/2013

NKK
Dokument som fulgte saken:
 RAS instruks
 RAS mal
 RAS veiledning
Saksutredning:
Vi har fått høringsdokumenter fra NKK om å utvikle en egen avlsstrategi
for rasen Border Collie. Det bør settes ned en arbeidsgruppe for dette,
og hva som ønskes å få gjort med dette frem til jul.
Vedtak:
Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av Oddbjørn Kaasa, Arne
Loftsgarden og avlsrådet. Arbeidet med RAS for Border Collie må
startes så raskt som mulig. En komplett RAS må tilstrebes ferdigstilt
innen 1.4.2014. Oddbjørn tar kontakt med medlemmene av avlsrådet.
Første møte i arbeidsgruppa må avholdes tidlig i desember.

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
59/2013

Landslag 2014
Dokument som fulgte saken:
 Landslag 2014
 Young Handlere 2014
 Brev til deltagere
Saksutreding:
Laget for 2014 er regnet ut.
Vedtak:
Landslaget og young handlere ble vedtatt. Landslagsleder blir valgt på
et senere tidspunkt, og mulighetene for at en annen utenforstående tar
på seg jobben blir sett nærmere på.

60/2013

Evaluering NM
Dokument som fulgte saken:
 Evaluering NM
Saksutredning:
Rådet gikk gjennom åres NM. Det ble også diskutert ting som har
vært tema de siste åra. Evaluering fra Hordaland blir utsatt til neste
møte.
Vedtak:
Evalueringene blir sendt videre til neste års arrangør.
Prøveprogrammet, bane og sau på NM, skal være bestemt til 1 sep.
Dreiebok for prøvearrangører Skal revideres i 2014. den bør inneholde
referanser til gjeldene regler for DM – FM – NM og landsprøver.

61/2013

Fylkeskvoter NM
Dokument som fulgte saken:
 Fylkeskvoter NM 2014
Saksutredning:
NM kvotene for fylkene er regnet ut, og det skal bestemmes hvor
mange plasser som trekkes og legges til.
Vedtak:
Fem fylker mister en plass og fem fylker får en plass i NM 2014. Samme
regel er fastsatt for NM i fremtiden.

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
62/2013

NM 2015
Dokument som fulgte saken:
 Søknad fra Oppland Gjeterhundlag
Saksutredning:
Oppland søker om NM 2015, og søker om å avholde NM første helgen i
oktober slik at de kan avholde NM samtidig med Fårikål festivalen. Sted
vil bli Ringebu Kommune, og de har 250 NKS til disposisjon. Dato blir da
helgen 2-4 Oktober.
Vedtak:
Saken blir sendt videre til prøvenemnda, og de bes om å uttale seg om
dette, og svar blir sendt til Oppland i løpet av januar.

63/2013

Norsk Nursery
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter
Saksutredning:
Årets Nursery konkurranse er over, og den skal evalueres.
Vedtak:
Rådet spiller saken videre til prøvenemnda, som setter opp regler for
Norsk Nursery. Fylker som ønsker å arrangere Norsk Nursery 2014 bes
melde interesse med samme frist som for norgesserieprøvene.

64/2013

Arbeidsplan 2014
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter
Saksutredning:
Gjeterhundrådet setter opp en arbeidsplan for 2014. Det diskuteres
hvilke saker som skal ha prioritering til 2014. Punkter blir satt opp som
plan for neste år.
Vedtak:
Arbeidsplan blir jobbet videre med.

65/2013

Eventuelt
- Vedtekter for lokallag og fylkeslag må endres, Arne og Cathinka ser
på dette, og sender ut videre til resten av rådet når det er
gjennomgått.

Leder: Oddbjørn Kaasa
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

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

