
Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

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

 

Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer 

Sand, Audun Seilen 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: nsg@nsg.no 

 

 

Bærum, 10. juni 2014 

 

Referat telefonmøte torsdag 10. juni klokken 20.00 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Odd Bjarne Bjørdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 

 
Saksliste: 
40/2014 Godkjenning av innkalling 
41/2014 Godkjenning av protokoll møte april 
42/2014 Klage 
17/2014 Prøvereglement 
18/2014 Dreiebok Prøver 
31/2014 Kadaverhund 
33/2014 Dataprogram Bikkjer og Gjeterhundprøver 
34/2014 Mandat for dommerutvalg 
43/2014 Innmelding av gjeterhundprøver 
44/2014 Sak fra Dommerutvalget 
25/2014 Brev fra Sør-Trøndelag 
 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 3. april 2014 
 Vedlegg 2: Klage 
 Vedlegg 3: Prøvereglement 
 Vedlegg 4: Dreiebok prøver 
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Saker: 
 
40/2014 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
41/2014 Godkjenning av protokoll møte 3. april 2014 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
42/2014 Klage 

 
Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 2: Klage 
Saksutredning:  
Klagen er sendt ut til rådet via mail. 
Vedtak:  
Klagesaker offentliggjøres ikke. 

 
17/2014 Prøvereglement  
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 3: Prøvereglement utg. 3 
Saksutredning:  
Prøvereglementet begynner å ta form. Alle reglement er nå med, og 
rådet skal se gjennom før det går ut til prøvenemnd og dommerutvalg. 
Reglementet ble gjennomgått, og små ting ble endret på i forhold til 
ulike formuleringer. Nord-Norge Cup reglementet er nå også med i 
reglementet, og har blitt revidert etter høring av prøvenemnda og nå 
godkjent av rådet. Noen regler rundt NM ble også diskutert, og 
reglementet ser komplett ut.  
 
Vedtak:  
Reglementet blir sendt ut til prøvenemnd og dommerutvalg for å gås 
gjennom før det blir endelig vedtatt av rådet på neste møte. 
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18/2014 Dreiebok Prøver  
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 4: Dreiebok prøver 
Saksutredning:  
Dreiebøkene blir sett over før de videresendes til prøvenemnd og 
dommerutvalg. Dreiebøkene er lagt opp etter den gamle malen nå og 
finnes i flere dokumenter. Det kom frem at det er ønskelig at 
dreiebøkene også finnes i et dokument i samme form som 
prøvereglementet. Dermed vil det være enklere for arrangører og 
deltagere å printe ut, og ha med seg på arrangementer.  
 
Vedtak:  
Dreieboken skrives inn for å følge samme oppsett som 
prøvereglementet. Cathinka sender rundt til godkjenning. 

 
39/2014 Kadaverhund 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Arne Loftsgarden orienterer om saken, som ble tatt videre på mail etter 
forrige møte. Rådet har fått inn et brev som omfatter et nytt 
opplærings opplegg for kadaverhund hvor hunden også brukes i sank 
på samme tid. Dagens opplæringssystem fungerer slik at hunder som 
blir brukt i sank enten sanker eller søker. Slik at når hunden skal i søk 
så får den på seg en egen sele og går i line for dette. Det nye forslaget 
ville ikke bruke line eller sele, men kombinere sank og overværssøk, og 
søk etter kadaver. Arne har undersøkt med Norske Kadaverhunder, og 
kontaktet flere som kan mer om systemet. Rådets anbefaling vil gå ut 
på at Larsen tar kontakt med Norske Kadaverhunder, og deler sine 
tanker der. Det vil nok være ønskelig og formålstjenelig at NSG også 
har kontakt med Norske Kadaverhunder for å se på muligheten for et 
samarbeid. Gjeterhundansvarlig i NSG kunne nok ha bidratt på en 
flimrende måte når det gjelder koordinering av arbeider, men dette vil 
kreve en større stilling.  
 
Vedtak:  

  Det formes en anbefalning til styret i NSG, som legges ved referatet. 
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33/2014 Dataprogram Bikkjer og Gjeterhundprøver 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Gjeterhund programmet begynner å ta form, og Cathinka orienterte om 
hvordan prosessen ligger ann. En bachelor gruppe har gjennom året 
arbeidet med og nå er prototypen ferdig, men det gjenstår en del 
arbeid ennå for at programmet skal fungere optimalt. Gjeterhund 
programmet består av flere komponenter, og en sammenslåing hvor 
dagens prøveprogram og bikkjeprogram er slått sammen er ønskelig.  
 
Vedtak:  
Det skal bes om en oversikt over oppgaver knyttet til gjenstående 
arbeid, og et prisforslag fra gruppen som har arbeidet med programmet 
på resten av arbeidet. Cathinka tar saken videre og ser på muligheter 
videre.  

 
34/2014 Mandat for dommerutvalg 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Nytt mandat for dommerutvalget må utarbeides. Det ble vedtatt i mars 
2013 (jfr. Sak 24/2013) at dommerordningen skulle organiseres 
annerledes. Nå er det nye dommerutvalget opprettet og de trenger et 
mandat for å klargjøre oppgaver som er tilknyttet vervet. 
Etter litt diskusjon rundt oppgavene og de tiltenkte oppgavene i det 
tidligere vedtaket ble noen punkter klarlagt. Det viser seg å være 
praktiske og økonomiske utfordringer rundt den nye ordningen. Sentralt 
har gjeterhundrådet en sum å forholde seg til i budsjettet. Det står i 
vedtaket fra 2013 punkt 7: «NSG dekker kostnader til instruktører på 
årlige dommersamlinger og kurs, andre kostnader tilknyttet 
dommeropplæringen dekkes av regionene/fylkene.» Det er klarlagt at 
kostnader som skal dekke at en instruktør skal reise rundt i alle 
regioner vil utgjøre en stor del av budsjettet til gjeterhundrådet. Bare 
reisekostnadene alene vil ta opp hele budsjettet som er avsatt til 
dommerutvalget, og ordningen, og i tillegg kommer instruktørens 
godtgjørelse. Det nye dommerutvalget må derfor ha et mandat som 
kan klargjøre noe av behovet for utdanning av både nye og gamle 
dommere, som er økonomisk gjennomførbart.   
 



Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

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

 

 
Vedtak:  
Cathinka former et mandat og en mal som sendes rundt til rådet for 
godkjenning. 

 
43/2014 Innmelding gjeterhundprøver 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Gjeterhundrådet bestemte at en gjeterhundprøve skal innmeldes med 2 
dagers varsel. Det ser ut til at det praktiske rundt dette ikke er så 
enkelt. I reglementet står det: «For å komme på terminlista, må 
gjeterhundprøven meldes inn til Norsk Sau og Geit  
(NSG), innen dato fastsatt av NSG» Det er hensiktsmessig at prøver 
kommer ut på nett før de avholdes.  
 
Vedtak:  
Gjeterhundprøver må meldes inn tirsdag eller torsdag, før klokken 
12.00 før prøven avholdes. Gjeterhundprøver skal meldes inn og 
publiseres på terminlisten for at prøven skal være godkjent av NSG. 
Gjeterhundprøver som meldes etter denne fristen vil bli strøket.  

 
44/2014 Sak fra Dommerutvalget 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Arne Loftsgarden orienterer om sak fra dommerutvalget med dommere 
på prøver i Norgesserien. Det har kommet inn spørsmål tidligere om å 
åpne for at deltagere i serien også kan dømme prøver i bolk 2. 
Dommerutvalget kom med sin uttalelse, og rådet ble informert om 
uttalelsen.   
Vedtak:  
Rådet tar dommerutvalget sin sak til etterretning. Rådet går for at 
arrangør står fritt til å velge dommer i første og andre bolk, og tredje 
bolk er låst for de som deltar i serien kan ikke dømme. Finalen kan alle 
som ikke deltar dømme. 
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25/2014 Brev fra Sør-Trøndelag 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Arne Loftsgarden orienterer om behandling i styret i Sau og Geit.  
 
Vedtak:  

 Rådet tar styret sitt vedtak til etterretning.  
 

45/2014 Eventuelt 
 

- Henvendelse fra Region Øst angående sakspapirer. Spørsmålet angikk 
sakspapirer som medfølger til innkalling. Sakslista vil fortsatt bli 
distribuert, men kun med informasjonen som er gitt. 
Fylkesrepresentantene i regionene er ikke et organisatorisk ledd, og har 
ikke en rolle som meningsyter. Føringer for fylkesrepresentantene og 
oppbygging vil defineres nærmere på neste styremøte i Norsk Sau og 
Geit. Hvis ikke annet blir bestemt blir ikke annet enn saksliste 
distribuert til disse. 

 
 


