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Referat møte i Gjeterhundrådet 
 

Tid:  Fredag 8. og lørdag 9. oktober 
Sted:  Bø camping (NM i Telemark) 
 
Tilstede: Andreas Groseth, Oddbjørn Kaasa, Håkon Skjærvold, Atle Arnesen og Stig-Runar Størdal  
 

Saksliste: 
Sak 42/10 Gjennomføring av NM pga tåka  
Sak 43/10 Plassering i henhold til resultater 
Sak 44/10 Forholdet til Norsk kennel klub (NKK)  
Sak 45/10 Oppsamlingskurs dommere 
Sak 46/10 Instruktørutdanning 
 
 
Sak 42/10 Gjennomføring av NM pga tåka  
NM-arrangementet er rammet av tåke. Hvilke tiltak må gjøres for å gjennomføre 
arrangementet. 
 
vedtak: 
1. Innledende kjøres i de to fastsatte gruppene. Gruppe 1 med 51 hunder, gruppe 2 med 50 

hunder.  Disse kjøres fortløpende etter forholdene. Om nødvendig tas søndag i bruk for å 

gjennomføre innledende omgang. 

2. Antall finalister justeres i forhold til tilgjengelig tid søndag 

3. Momenter i finalen tas det endelig stilling til, når innledende er ferdig. 

4. Gjeterhundrådet vil fatte de nødvendige vedtak for å kåre en Norgesmester.   

5. Fylkene bes ha en representant klart til et møte med Gjeterhundrådet så snart som mulig 

 
Sak 43/10 Plassering i henhold til resultater 
Hvordan skal deltagerne rangeres totalt. Tidligere har poengsummene også etter 
finalistene bestemt rangeringa. 
 
vedtak: 
1. Finalistene rangeres etter poeng i finalen 

2. De resterende rangeres slik: 

- Den med høyest poengsum etter finalistene, får plassen etter finalistene. Så følger den 

med høyest poengsum i den andre gruppa. Rangeringa videre blir så vekselvis mellom 

gruppene. 

 
Sak 44/10 Forholdet til Norsk kennel klub (NKK)  
Gjeterhundrådet har sendt brev til NKK angående avlsrestriksjoner på Border Collie. Denne 

saken har ikke blitt behandlet i NKK. Nå er det også en intern uenighet i NKK som har ført til 

at sentrale styremedlemmer har trukket seg.  Vi bør også se på den avtalen vi har med NKK. 



 vedtak: 

1. Gjeterhundrådet sender et brev til NKK der saken angående avlsrestriksjoner utsettes til 

etter representantskapsmøtet i NKK i november. 

2. Avtalen mellom NKK og NSG bør gjennomgås juridisk. 

3. Vi bør vurdere å se på andre muligheter i forhold til organisering av gjeterhundrasene 

 

Sak 45/10 Oppsamlingskurs dommere 
Det var en del dommere som av ulike årsaker ikke var med på dommerkursa tidligere år. Vi 

bør gi dem sjansen på et oppsamlingskurs. 

 

vedtak: 

1. Oppsamlingskurs for dommere avholdes i løpet av seinhøsten 

2. Jakob Gjerde og Olav Tiller bes ta ansvaret for dette oppsamlingskurset 

 

Sak 46/10 Instruktørutdanning 
Opplegget med instruktørutdanning bør nå begynne å bli klart. 

 

vedtak: 

1. Det opprettes ”instruktørregioner” lik dommerregionene 

2. Fylkene bes komme med forslag på ”seniorinstruktør” (hovedinstruktør) i sin region 

3. Vi tar sikte på samling for hovedinstruktørene før lamming 2011. Kanskje en i nord og en 

i sør. 

 


