
Nordfjord Gjetarhundlag: 

Årsmelding 2013 

Nordfjord gjetarhundlag ble stiftet 18.februar 2013. Det var 14 interesserte tilstede på møtet og det ble 

gjennomgang av vedtekter, årsplan  og valg av interimstyre.  De som ble valgt var: Ailen Skogeng, leder, 

styremedlemmer Knut Alsaker (nestleder), Ida Elisabeth Lien Ohrvik (sekretær), Mirjam Friberg (kasserer) og 

Ingunn Reme (styremedlem). 

På første styremøte ble styret konstituert, og har fungert slik avsnittet over viser. I tillegg valgte vi 

materialforvalter: Ingunn Reme, Banenemnd: Halvor Tenden, Magnus Grimeland og Egil Syversbråten; og 

informasjonsansvarlig Ailen Skogeng. Styret har hatt 3 møter i 2013 og behandlet 18 saker. Den største saken 

har vært DP på Fannemel i september. Laget har holdt ett medlemsmøte hvor det møtte 10 stk. Hovedsaken 

er var Dp i sept. Laget er registrert i Brønnøysundregisteret og har opprettet egen konto i Sparebanken Sogn 

og Fjordane.  

På alle styremøtene har 1.vara Halvor Tenden møtt.  2.vara har vært Stig Arne Bugjerde og Nils Sandnes 3 

vara. Valgkomiteen har bestått av Margrethe Garlid (leder), Egil Syversbråten (2 år) og Janne Os (3 år). Styret 

valgte å ikke velge et fast sekretariat, da det må bli opp til hver enkelt arrangør å skaffe ansvarlige for 

sekretariatet på hver prøve.  

Arbeidsplanen er delvis blitt fulgt. Vi har ikke gjennomført planlagt kurs, og 2 prøver er ikke blitt arrangert.  

I mars ble det arrangert 3 prøver på Tenden, Stryn med 29 deltakere.  6 deltakere i klasse I hvor alle fikk 

godkjent prøve, 10 deltakere i klasse II og 13 deltakere i klasse III. Det kom deltakere fra Akershus, Hedmark og 

Møre og Romsdal og med kun 3 brudd må vi se oss veldig godt fornøyd med prøvene.  Vinteren er en fin tid 

for prøver, så vi ønske å gjennomføre prøvene på nytt igjen i mars. 

I september arrangerte vi prøve i Hornindal, Fannemel med 69 deltakere over 2 dager. Alle 3 klassene ble kjørt 

på lørdag, og søndag klasse III. Sauen ble sanket 14 dager før prøven og sau ble skilt fra lam umiddelbart. Når 

vi da kjørte dem sammen igjen etter ca 12 dager, fant de ingen tilknytning til hverandre, og ekvipasjene ble 

derved gode uavhengig av eventulle familieband! Prøven talte med som uttak til NM og var fullt på høyde med 

standard landsprøve i forhold til krav om avstand på hentet og driving. Vi søkte om å få arrangere denne 

prøven som landsprøve, men pga tidspunkt og geografi, fikk vi ikke tilslaget. Til prøven var det sponset mange 

flotte premier fra mange bedrifter i Nordfjord. I tillegg kjøpte vi malte fat til vinnerne av alle klassene. Knut 

Alsaker fikk premie for young handler i klasse III på søndag og var også yngste deltaker på lørdag og fikk 

premie for det!   

 forbindelse med prøven fikk vi leie en henger fra Innvik, som fungerte som dommerbu. I ettertid er hengeren 

fylt av utstyr til gjetarhundlaget til bruk under prøver og samlinger/kurs. Utstyret har vi fått overtatt 

vederlagsfritt fra Stryn Sau og geit, og Ingunn har laget en utstyrsliste slik at det er en oversikt over det vi eier. 

Vi ønsker å kjøpe hengeren, men vi må vente til vi får litt bedre likviditet, foreløpig står den pent plassert i 

Innvik med alt utstyret inni! 



7 medlemmer fra Nordfjord deltok på årets fylkesprøve som ble arrangert i Sogn i oktober. Med til sammen 10 

hunder fra Nordfjord av 22 startende, og 3 seire, gjorde vi oss nokså bemerket på resultatlistene! Vi gratulerer 

Magnus Grimeland med Sanki som fylkesmester 2013! 

I oktober var det prøve i Olden på Kolbeingarden. Her var det 24 startende i alle 3 klassene. Prøvene ble 

gjennomført med fin sau og ganske grei bane, og familen Alsaker fortjener all ros for et vel gjennomført 

arrangement! 

Årets julebord på Storesunde skole var hyggelig med gjester fra Møre og Sunnfjord. Her deltok også andre 

medlemmer fra Stryn sau og geit. 

I hele året 2013 ble det gjennomført fellestreninger. Vinteren bød på fine forhold i kveet på Tenden og i 

Skoglia i Olden. Utover sommeren hadde vi tilgang på sau på Lunde i Stryn, og andre hadde trening så snart 

mulighetene bød seg.  Nordfjord har hatt deltakere på landsprøver, og 2 av deltakerne i NM fra Sogn og 

fjordane, kom fra Nordfjord: Halvor Tenden med Aragone og Magnus Grimeland  med Sanki. Resultatet derfra 

ble ikke noe å skryte av, men vi satser på bedre resultat neste år!! Nye prøver, nye muligheter!! 

Kontingent for 2013 ble satt til kr 300,-, men siden vi kom seint i gang med arbeidet i laget og fikk opprettet 

konto, ble styret enige om at vi har halv kontingent i 2013. Det var 13 medlemmer som betalte kontingenten, 

og vi satser på flere i 2014! 

Flere medlemmer har vært på leiesanking i høst. Vi har gode ekvipasjer som blir brukt til å sanke ned sau som 

”blir igjen” på fjellet. Og en har også vært på kadaversøk i forbindelse med rovdyrangrep.  

Det har vært flotte forhold for å trene utover høsten og vinteren, og vi har 3 plasser som er åpen for 

fellestreninger; Tenden, Skogli og Kolbeingarden.  I tillegg finnes det muligheter i Innvik, og vi håper at vi får 

treningsfelt i ytre deler av Nordfjord etter hvert! 

Leder har deltatt på 2 møter i Gjetarhundnemnda for Sogn og fjordane. Nestleder har vært med på det 1.ste 

møtet. 

Vi har fått opprettet egen nettside underlagt sau og geit . Nettadressen der er: 

www.nsg.no/sfsg/nordfjord_gjetarhundlag/ 

Styret har fungert godt sammen, og vil takke de som har valgt å takke nei til gjenvalg for vel gjennomført start 

av Nordfjord Gjetarhundlag! I tillegg er det mange som fortjener ros for velvilje til å stille opp og hjelpe til på 

arrangement. Og alle som sponset oss med premier til prøven på Fannemel i høst – ingen nemt – ingen glemt!   

Så vil det gamle styret få ønske det nye styret lykke til med arbeidsåret 2014! 

 

Styret i Nordfjord Gjetarhundlag Tenden, 06.02.2014 

Ailen Skogeng 

-leder- 


