
Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 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, 18. desember 2014 

 

Referat telefonmøte torsdag 18. desember kl. 20.30 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Odd Bjarne Bjørdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
57/2014 Godkjenning av innkalling 
58/2014 Godkjenning av protokoll møte 1. oktober 2014 
59/2014 Orientering  
60/2014 Skriv til fylkene  
61/2014 Reaksjonsformer 
62/2014 Brev angående NKK 
63/2014 NM 2016 
64/2014 Endre telefonmøteform 
65/2014 Arbeidsmøte 2015 
66/2014 Eventuelt 
 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 1. oktober 2014 
 Vedlegg 2: Referat møter Prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat møte Dommerutvalget 
 Vedlegg 4: Skriv til fylkene: Norgesserien, Kontaktperson og aktivitet. 
 Vedlegg 5: Brev angående NKK 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

Saker: 
 
57/2014 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
58/2014 Godkjenning av protokoll møte 1. oktober 2014 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
59/2014 Orientering 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 2: Referat møter Prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat møte Dommerutvalget 
Saksutredning:  
Orientering fra  

- Prøvenemnda  
- Dommerutvalget. 
- Representantskapsmøte NSG 

Arne og Cathinka orienterer fra de ulike utvalgene og fra saken som ble 
tatt opp på representantskapet. 
Kommentar: Dommersamling for Vest/Nord bør om mulig flyttes til en 
ukedag. 
Vedtak:  
Sakene blir tatt til etterretning med kommentar. 

 
60/2014 Skriv til fylkene 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Skriv til fylkene: Norgesserien, Kontaktperson og 

aktivitet. 
Saksutredning:  
Cathinka har sendt ut skriv til fylkene med informasjon fra 
prøvenemnda om Norgesserien, informasjon om fylkene ønsker 
kontaktperson for gjeterhundprøver og om aktivitet hos fylkene. 
Vedtak:  

  Saken blir tatt til etterretning. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

 
 
61/2014 Reaksjonsformer 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Det er kommet inn ulike saker i rådet siste årene som krever en 
reaksjonsform til regelverket. Det skal diskuteres strafferammer for hva 
som er overtredelser og hvilken reaksjonsform det kreves. Dette er 
innenfor rammer som angår lovbrudd og regelbrudd, hvor personer har 
sentrale stillinger som for eksempel instruktør og dommer. Tidligere råd 
har utøvd reaksjoner for ulike hendelser, og det skal diskuteres hvilken 
mal som skal brukes for ulike hendelser.  
Vedtak:  
Cathinka utarbeider noen retningslinjer på bakgrunn av punkter og 
saker som blir tatt opp på møte. Saken føres videre til neste møte for 
endelig vedtak.  

 
62/2014 Brev angående NKK 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Brev angående NKK 
Saksutredning:  
Brevet fra Tobjørn Jaran Knive ble lest opp.  

NKK sitt svar var som følger: 

” Dopingreglementet vil, som vi snakket om i går, ha betydning for kjemisk 

kastrering, men ikke kirurgisk kastrering.  

Det er ikke noe reglement i NKK som gjør at det ikke er tillatt å stille med en 

kastrert hund på gjeterhundprøve. Dette styres av deres 

gjeterhundprøvereglementet. Man kan selvsagt aldri garantere 100% for hva 

som skjer i fremtiden, men per i dag er det altså ikke noe reglement i NKK 

som gjør at det ikke er tillatt å stille med en kastrert hund på 

gjeterhundprøve.” 

Vedtak:  
NSG vil ikke ha noen begrensninger på deltagelse av kastrerte hunder på 

gjeterhundprøve, men antidoping reglementet må følges. Det vil heller ikke 

kreves dispensasjon for å delta på gjeterhundprøve for hunder som er 

kastrerte. Cathinka former brev med svar fra NKK og NSG. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

 
63/2014 NM 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Det har kommet inn søknad om NM 2016 fra Buskerud 
Gjeterhundnemnd med støtte fra Buskerud Sau og Geit. Søknader for 
større arrangementer sendes gjennom fylkeslagene i NSG, og det er 
gjeterhundnemnda som får tildelt arrangementet og har ansvar for NM. 
Dreiebok for NM godkjennes på arbeidsmøte i februar og gjelder for 
arrangering fra 2016. Enkel kontrakt lages også og sendes til arrangør 
for å sikre gjennomføring og arrangement.  
Vedtak:  

  Buskerud blir tildelt NM i bruk av gjeterhund 2016. 
 
64/2014 Endre telefonmøte form 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Ettersom rådet og deres utvalg har flere og flere saker å jobbe med 
gjennom året, øker også kostnadene ved bruk av telefonmøte tjenesten 
til NSG. Det er kikket på alternativer, og det er forslag om at Skype blir 
brukt som møteform i 2015. Opplæring vil foregå på arbeidsmøte. 
Vedtak:  
Skype brukes av gjeterhundrådet og prøvenemnda i 2015 for å spare på 
kostnadene. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

65/2014 Arbeidsmøte 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Arbeidsmøte 2015 blir i februar. 
Rådet møtes på Gardermoen slik som i fjor, og møtet starter med et 
felles møte med prøvenemnda.  
Agenda for arbeidsmøte: 

- Regnskap 2014 og Budsjett 2015 
- Orientering fra prøvenemnd 
- Orientering fra dommerutvalg 
- Føringer for valg av regionrepresentanter (videreføring sak 

54/2014) 
- Evaluering NM 2014 
- Status NM 2015 
- Dataløsning 
- NKK 
- Reaksjonsformer 
- Dreiebok 2015 

 
Vedtak:  
Forslag til dato: 26.februar. Agenda og eventuelle tillegg blir bestemt på 
telefonmøtet. Saker som kommer underveis blir lagt til. Endelig 
program blir satt rett etter nyttår. 

 
66/2014 Eventuelt 

- NKK 
o Det kom spørsmål fra NKK om registrering av hunder 

på meritter. Gjeterhundrådet stilte seg positive til dette 
så lenge kun hunder med GP kan bli registrert.  

o Rådet sender saken videre til avlsutvalget. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

 
 
 

Vedlegg 1: Referat møte 1. oktober 2014 
Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer 

Sand, Audun Seilen 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: nsg@nsg.no 

 

 

Bærum, 1. oktober 2014 

 

Referat telefonmøte onsdag 1. oktober klokken 20.00 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Odd Bjarne Bjørdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
48/2014 Godkjenning av innkalling 
49/2014 Godkjenning av protokoll møte 12. august 2014 
50/2014 NM Møte 2014 
51/2014 Prøvekomité   
52/2014 Gjeterhund pris 
53/2014 Høring fra NKK 
54/2014 Føringer for valg av gjeterhundråd 
55/2014 Uttalelse sak fra Troms 
56/2014 Eventuelt 
 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 12.august 2014 
 Vedlegg 2: Prøvekomité regel 
 Vedlegg 3: Forslag til pris + Gromsauen + Lykleprisen 
 Vedlegg 4: Høring fra NKK 
 Vedlegg 5: Føringer for valg av gjeterhundråd 
  Vedlegg 6: Brev Troms SG 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

Saker: 
 
48/2014 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
49/2014 Godkjenning av protokoll møte 12. august 2014 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
50/2014 NM Møte 2014 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
NM møte arrangeres på fredagen, og temaer skal diskuteres. Flere 
punkter kom som forslag. Punktene bli satt i programmet til arrangøren. 
Møtet er ment som et møte med gjeterhundrådet og deltagere fra 
forskjellige fylker, og hvor alle har mulighet til å komme med innspill til 
forskjellige saker de er opptatt av.  
Vedtak:  
NM møte blir avholdt på fredagen med følgende punkter: 

 Organisering 
 Nytt prøvereglement 
 Samarbeid med NKK 
 Norgesserien – kommet innspill på å frede tredje helg. 
 Info fra dommere (dyrevelferd) 
 Info CSC 2017 
 Innspill fra fylkeslaga 
 Presentasjon av neste års arrangør 

 
51/2014 Prøvekomité 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 2: Prøvekomité regel 
Saksutredning:  
Regler for en prøvekomité til NM er utarbeidet. 
Vedtak:  
Reglene vedtas, og er gjeldende fra 1.oktober 2014. Reglen skal inn i 
«Regler for gjeterhundprøver» ved neste revidering. Prøvekomiteen 
består av Johnny Eliassen, Oddbjørn Kaasa, og Odd Bjarne Bjørdal.  
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Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

52/2014 Gjeterhund pris 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Forslag til pris + Gromsauen + Lykleprisen 
Saksutredning:  
Det er kommet ønske om at det skal deles ut en pris også innenfor 
gjeterhund på landsmøtene til NSG. Det deles ut pris innenfor sau og 
geit, og da er det naturlig at også gjeterhund får en pris.  
Statutter er laget.  
Vedtak:  

  Statuttene ble godkjent med endringer fra rådet.  
 
53/2014 Høring fra NKK 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Høring fra NKK 
Saksutredning:  
NKK Har sendt ut høring til alle raseklubber. Høringen gjelder NKK sitt 
standpunkt i forhold til rovdyr politikken. Frist for svar på høring er 18. 
desember. 
Vedtak:  
Saken utsettes til neste møte.  

 
54/2014 Føringer for valg av gjeterhundråd 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Føringer for valg av gjeterhundråd 
Saksutredning:  
Styret i NSG ønsker en uttalelse i forhold til føringer for valg av 
gjeterhundrådet. Dette med tanke på kommunikasjon og tjenestevei.  
Vedtak:  
Cathinka sender ut forslag til endringer og oppsett for videre 
godkjenning. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

54/2014 Uttalelse sak fra Troms Sau og Geit 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 6: Brev Troms SG 
Saksutredning:  
Styret i NSG ønsker uttalelse fra gjeterhundrådet angående støtte til VM 
laget i gjeterhund 
Vedtak:  
Gjeterhundrådet ønsker ikke og direkte sponse landslaget, men ønsker 
at gjeterhundansvarlig kan ha en større del i å koordinere landslaget. 

 
55/2014 Eventuelt 
 

- Ingen saker. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

Vedlegg 2: Referat møter Prøvenemnda 
 
Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Arne Loftsgarden 

 

 

Bærum, 1. november 2014 

 
Referat telefonmøte torsdag 27. november kl. 19.30 
 
Saksliste: 
28/2013 Godkjenning av innkalling 
29/2013 Godkjenning av referat 1. november 2014, møte februar 2014 og 

telefonmøte mars 2014 

30/2014  Regnskap og premiering Norgesserien 2014 
31/2014 Norgesserien 2015 
32/2014 Landslag 2015 
33/2014  Orientering representantskaps møte sak 
34/2014 Arbeidsmøte februar 
35/2014 Eventuelt 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Referat 1. november 2014 
- Vedlegg 2: Referat 20. februar 2014 
- Vedlegg 3: Referat 13. mars 2014 
- Vedlegg 4: Regnskap Norgesserien 2014 
- Vedlegg 5: Brev til arrangører 2015 
- Vedlegg 6: Brev til deltagere Landslaget 2015 
- Vedlegg 7: Brev fra Pre-Continental 

 
Saker: 
 
28/2014 Godkjenning av innkalling 
  Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning om endring av navn. 

29/2014 Godkjenning av referat 1. november 2014, møte februar 2014 
og telefonmøte mars 2014 

  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 994 31 444 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com   

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

 

30/2014 Norgesserien 2014 – Regnskap og premiering  
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 4: Regnskap Norgesserien 2014 
Saksutreding: 
Regnskapet ble gjennomgått. Forslag til budsjett og premier for 2015 
blir gjennomgått.  
Vedtak: 
Regnskapet ble tatt til etterretning. Budsjett og premier blir videresendt 
til arbeidsmøte. 

 
31/2014 Norgesserien 2015 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Brev til arrangører 2015 

Saksutredning: 
Brev skal sendes ut til fylkesnemnder/lag. Det kom innspill på at fristen 
var for kort i fjor, og det er tatt høyde for det i år. Det er også kommet 
klargjøringer i brevet om det å være arrangør.  
Vedtak: 

  Brevet blir endret etter diskusjon på møte og Cathinka sender rundt 
brevet etter endringer for endelig godkjenning.  

 
32/2014 Landslag 2015 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 6: Brev til deltagere Landslaget 2015 

Saksutreding: 
Landslaget mottar brev hvert år i forbindelse med å bekrefte eller 
avkrefte sin deltagelse på laget. Rådet har bestemt at lagkaptein velges 
av laget selv. Det ønskes mer ordnede forhold rundt laget, og Cathinka 
har tatt på seg oppgaven med å legge til rette for reiserute, overnatting 
og mat. Oppgaver til lagkaptein bør tas stilling til. Det må også tas 
stilling til hvem som skal fortsette i CSC komiteen om laget endrer 
kaptein. Cathinka har også mulighet til å stille på disse som sekretær 
for at informasjon skal komme ut til laget og til prøvenemnd og råd 
hjemme.  
Vedtak: 
Brevet blir endret etter diskusjon på møte og vedtatt. Info til landslaget 
blir sendt ut, og brevet går ut i januar/februar. Lagkaptein saken blir 
tatt til etterretning. Prøvenemnda stilte seg positivt til at Cathinka hjalp 
til med oppgaver i forbindelse med landslaget. Jo Agnar stiller som 
representant på CSC og i Nordisk med Cathinka som sekretær. 
Oppgavene til landslagskaptein blir blant annet å arrangere 
landslagssamling.  
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33/2014 Orientering representantskapsmøte sak 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutreding: 
Cathinka orienterer om avgjørelsen på representantskapet.  
Vedtak: 

  Saken blir tatt til etterretning.  
 
34/2014 Arbeidsmøte  

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutreding:  
Prøvenemnda har hvert år arbeidsmøte i februar. Frist for innspill til 
norgesserien er satt til 17. februar, og det vil være naturlig at møte 
finner sted etter dette.  
Forslag til agenda: 
- Regler for gjeterhundprøver 2015 
- Budsjett og premier 2015 
- Nordisk og CSC 2015 – status landslag. 
- Norgesserien 2015 
- Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM. 
- Gjeterhundprøver og aktivitet 2015 
- Arbeidsplan 2015 
- Nord-Norge Cup  
Vedtak: 
Forslag til dato: 26. februar 2015 
Agendaen blir vedtatt, og eventuelt blir lagt til nærmere.  

 
35/2014 Eventuelt 

- Pre-Continental. Det skal arrangeres det europeiske mesterskapet 
for driving på pre-continental. Norge har mulighet til å sende 2 
deltagere, og uttakskriterier må bestemmes.  

o Det skal sendes ut info om pre-continental og 
drivekonkurransen, og de som har tenkt seg dit melder seg 
på til gjeterhudnansvarlig om de ønsker og delta. Deltagere 
blir da valgt utifra rangering. 

- Evaluering av NM. Rådet ønsker innspill til evaluering av NM 2014. 
Det ønskes også innspill på følgende temaer; Pris på startkontigent 
NM, Tid på NM, generell evaluering.  

o Evaluering blir sendt rundt til prøvenemnda før den blir sendt 
videre til rådet.  
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Vedlegg 4: Regnskap Norgesserien 
 
  Regnskap 

  2013 2014 

 Inntekter      

 Betaling deltager     330 866,50     332 809,50  

 Innbetaling av avgift       11 357,27       11 238,00  

 Renter               44,72    

 Sum inntekter     342 223,77     344 047,50  

 Utgifter      

 Avgift for betaling over nett       11 357,27       11 238,50  

 Penger til NSG       46 250,00       47 900,00  

 Sum til arrangør     241 827,00     239 500,00  

 Premier       38 000,00       38 000,00  

 Sum utgifter     337 434,27     336 638,50  

      

 Sum tidligere år           4 789,50  

 Balanse         4 789,50       12 198,50  

 
  
Oppsett premier 2014 var det samme som i 2013.  
 

1     5000.- 

2     4500.- 

3     4000.- 

4     3500.- 

5     3500.- 

6     2500.- 

7     2500.- 

8     2500.- 

9     2000.- 

10   2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

11   1000.- 

12   1000.- 

13     500.- 

14     500.- 

15     500.- 

16     500.- 

17     500.- 

18     500.- 

19     500.- 

20     500.
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Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

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

 

Vedlegg 7: Brev fra Pre-Continental 

Dear Cathinka, 

During the Pre-Continental 2015 10, 11 & 12 July. The first ever European Drive Championship, 
approved by the ISDS, will be held. 

We as the organization of this Championship would like to ask you to delegate two handlers each with 
one dog to represent your country. 

We believe this EDC will turn into an important and worthy Championship where handlers and their 
dogs can show their driving skills, and yes, this discipline is something else! 

We hope you will be part of making this Championship a Championship to be proud of. 

It is up to you as an organization to determine your best handlers with their dogs. 

To give you an idea; in Holland two qualifying drive trials will be held to determine Hollands' best drive 
handlers and dogs. these two handlers will represent Holland during the European Drive 
Championship 2015. 

For more information on the Pre-Continental and the EDC please use the following link: 

http://pre-continental.com/edc 

 

If there are any questions please don't hesitate to ask! 

 

http://pre-continental.com/edc


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 

 

Referat 1. november 2014 
 

Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Trygve Høines 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Arne Loftsgarden 

 

 

Hokksund, 1. november 2014 

 
Referat møte torsdag 1. november klokken 19.30 
 
Saksliste: 
23/2014 Evaluering Norgesserien 2014 
24/2014 Norgesserien 2015 
25/2014 Møter 
26/2014 Generelle innspill til Norgesserien 
27/2014 «Bjølling» på norgesserie finale 2014 
 
 
Vedlegg: 

- Ingen vedlegg 
 
Saker: 
 
23/2014 Evaluering Norgesserien 2014 
  Evaluering av alle prøver til og med finalen ble gjennomgått. 

  Prøve – tilbakemelding fra utøvere 

  Bolk 1 

Hå – En enkel prøve, og ingen singling.  

Løten – Lite klart til start. Mye frem og tilbake med utsetter og 
oppføring av resultater. Premiering. Lite klaging på dømming.  

Vågå – god sau og bane. Trekk til kve på løsning/inndriv. Dømming ok.  

Bolk 2 

Radøy – God sau, bane, dommer. Arrangør misfornøyd med lite 

deltagere. 
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Ringebu – Vanskelig bane med tanke på lytteforhold. Veldig forskjellige 
forhold med tanke på vær og vind gjennom hele dagen. Bra sau.  

Lier – Vanskelig sau. Varierende tilbakemeldinger noen veldig fornøyde 

noen misfornøyde. Mye frem og tilbake med utsetter og førere.  

Verdal – Fin bane, lite mat til sauene, men ble ordnet. Premiering ok, 
ikke toalett. Få trøndere. Lite tildekking av oppsamlingskve, så tok tid 

før sau var av bane til ny utøver kommer på.  

Bolk 3 

Alvdal – Mye frem og tilbake med utsett og førere. Lett sau, fin bane.  

Lundgrend – Godt arrangert prøve, bra forhold rundt banen med 
servering og toalett.  

Haugaland – Veldig bra, ingen klager. Jevn fin sau og god bane.  

Finale 

Skotselv – Tiden ble hektisk første dag. Viktig å tilrettelegge prøve for 
antall deltagere. Prøvehund tok mye tid. Ingen toalett muligheter. 
Banen var stor og fin. Bedre skjerming av dommer. Startlister og 
resultatservice kan være bedre. Dag 1 – jevn sau. Dag 2 – litt ujevn 
sau. Bra utfordring med NKS en dag og villsau andre dag.  

  Vedtak:  

  Evaluering blir tatt med videre i planlegging av norgesserien 2015. 

24/2014 Norgesserien 2015 
Brev skal ut til arrangørene i god tid, og planlegging må starte nå i 
november. Det er EM 20-21. september til neste år, og NM er en helg 
før, altså helgen 3-4. oktober. Det er kommet forslag på å kunne melde 
på alle bolker helt først. Det er kommet innspill om tilbakebetaling av 
påmeldingsavgift. Det er kommet innspill på å ha to bolker i stede for 
tre. Det har også kommet innspill på tilbakeføring av avgift for fjerde 
hund. Det kom frem fra diskusjonen at det er mulig å melde på fjerde 
hund i etterkant, og at man ikke må melde på fjerde hund først. Slik at 

man da melder på om man ser det er ledig.  

Vedtak:  

Brev til arrangørene diskuteres på telefonmøte, innspill og forslag tas 
med til arbeidsmøte.  
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25/2014 Møter 
Det skal avholdes telefonmøte før jul, og arbeidsmøte etter jul i februar. 
Møtegodtgjørelse gis for møtet i dag, og det er billigere fordi nemnda 
samles på en prøve alle er til stede. Arbeidsmøte bør planlegges slik at 
et lite møte med rådet også kan ordnes.  

Vedtak:  

Cathinka sender ut innkalling til telefonmøte som skal arrangeres sent i 
november. Tid for arbeidsmøte fastsettes på neste møte.  
 

26/2014 Generelle innspill til Norgesserien 
Før neste sesong kommer det også dreiebok for norgesserie prøver. 
Prøvehund ble diskutert, og ikke sett som nødvendig ettersom man 
kvalifiserer seg inn til en finale etter rangering. Det bør også være 
toalett tilgjengelig på en landsprøve, dette skal presiseres i dreieboken.  

Når dreiebok kommer skal arrangør informeres via telefon/mail, slik at 

de er oppdaterte på hva som kreves for å arrangere en landsprøve.  

Gjennom sesongen har det også kommet inn innspill og kommentarer 
om dommere på landsprøver. Det har kommet inn at noen dommere 
dømmer etter hvilken person som går prøve, dette forsterkes med at 
dommeren selv kommenterer ulike førere, og gir tilbakemelding til 

førere som kan oppfattes uheldig.  

Det har også kommet innspill på at dømming på hard kjøring av sau, 
dårlig dyrebehandling og aggresjon hos utøver bør slås hardere ned på. 
Det er slik at andre også ser på gjeterhundprøver som ikke har 
tilknytning til næringen. Ved unødig aggresjon bør også utøver få 

trukket fra hele momentet og ikke bare noen poeng.  

Refererer til prøvereglementet kapittel 2, punkt i. og j. 

i. Dommeren har plikt til å gripe inn overfor deltakere som ikke skjønner at de må gi 
opp. Dette av hensyn til helse og velferd til hunder og/eller sauer. 

j. Hvis en hund biter uprovosert skal den diskvalifiseres. En hund kan tillates å forsvare 
seg. Dommeren må likevel vurdere omstendighetene rundt konfrontasjonen og 
hvordan hunden forsvarer seg. Stygg behandling av sauene skal ikke under noen 
omstendighet aksepteres. 

Det har kommet innspill på om det skal sies noe om arrangering av 
prøve på hjemmebane. Det ble diskutert rundt hjemmebane og 
arrangering årlig.  
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Skal det tas hensyn til Fylkesmesterskap, Europamesterskap, Nordisk 
ved arrangering av norgesserien var også oppe til diskusjon. 
Fylkesmesterskap og NM blir nå flyttet en helg tidligere.  
Puljetrekking ble diskutert. Skal det være slik at alle med 1 hund alltid 
skal gå sist? Trekking av startlister ble dermed diskutert. Antall hunder 
mellom egne hunder. Vurdering av alternativet om å krysse av for å gå 
tidlig.  
Testing av bane i forhold til de som skal arrangere NM er nødvendig, 
slik at det blir så like forhold på norgesserie arrangementet som NM, 
slik at NM blir optimalt.  
 
Vedtak:  
Dreieboken jobbes med fremover og Cathinka sender ut til godkjenning 
fortløpende, slik at den kan foreligge før neste sesong.  
Innspill om dømming videresendes til dommerutvalget for videre 
behandling. De resterende diskusjonssakene vil bli tatt videre til 
arbeidsmøte. 
 
 

27/2014 «Bjølling» på norgesserie finale 2014 
Det kom forespørsel om det var mulig å ha bjølling andre dag i 
norgesserie finalen 2014. Dette ble diskutert. Bjølling skal kun 
forekomme om det skjer uforutsette hendelser, som for eksempel tåke, 

slik at konkurransen ikke kommer i gang i tide.  

Vedtak:  

Søknaden ble avvist, forespørselen ble besvart direkte.  
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Vedlegg 3: Referat møte Dommerutvalget 
Til utvalgets medlemmer: Jon R. Aas, Johnny Eliassen, Per Fremo, Magnus Grimeland. 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Arne Johannes Loftsgarden 

 

 

Bærum, 11. desember 2014 

 

Referat telefonmøte torsdag 11. desember kl. 20.00 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Jon R. Aas, Johnny Eliassen, Per Fremo, Cathinka 
Kjelstrup, Magnus Grimeland 
 
Saksliste: 
6/2013 Godkjenning av innkalling 
7/2013 Godkjenning av referat 17. juni 2014,  
8/2014  Dommersamlinger 2015 
9/2014 Instruktør 
10/2014 Program for samling 
11/2014  Eventuelt  
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Referat 17. juni 2014 
Saker: 
6/2014 Godkjenning av innkalling 
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 

7/2014 Godkjenning av referat 17. juni 2014 
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
 
8/2014 Dommersamling 2015  

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg 

Saksutreding: 
Det skal diskuteres følgende punkter: 

- Når? 
- Hvor mange? 
- Sted? 

Innspillene fra dommermøte på NM diskuteres, og hva økonomien og 
budsjettet strekker til i 2015. Sannsynligvis er to samlinger er det beste 
alternativet. Sted må bestemmes, det må vektes at det er enkelt og 
komme til, og at kostnadene holdes så lave som mulig. 
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Vedtak: 
Det skal arrangeres to samlinger i 2015. Sted ble bestemt til 
Gardermoen. Da dette er det beste alternativet for alle landsdeler. 
Cathinka ordner påmelding og regionene blir fordelt på to samlinger, 
om den ene samlingen ikke passer skal det legges til rette for at det er 
mulig å melde seg på den andre, men det skal helst være likt antall på 
hver samling. Samlingene blir satt opp fra fredag kveld til lørdag. 
Obligatorisk oppmøte lørdag og felles middag fredag. Tid blir i starten 
slutten av januar/februar. 31. januar og 7. februar blir satt opp som 
alternative helger. Cathinka former en invitasjon og sender ut til 
dommerutvalget først og deretter til fylket med påmeldingsfrist. 
Aspiranter er velkomne og Cathinka skriver litt om dette i invitasjonen. 

 
9/2014 Instruktør 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg 

Saksutredning: 
Det har kommet inn forslag på Jon Sand som instruktør til samlingene 
for 2015 
Vedtak: 

  Jon Sand blir instruktør for samlinger 2015. 
 
10/2014 Program for samling 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg 

Saksutreding: 
Samlingen vil bestå av kun teori, og det undersøkes om det er mulig å 
få til et praktisk opplegg på NM slik som i 2014. Dette betyr at 
dommere har mulighet til å få poengsummer direkte fra dommerbua og 
følge resultatene tett opp mot ekvipasjene ute på banen. Teorien skal 
sette fokus på dømming av nærarbeid og prøver med dobbelthent.  
Vedtak: 
Det skal prøves i 2015 med en ordning med teorisamling med 
gjennomgang av prøvereglement, videodømming og teoretiske 
diskusjoner på nærarbeid og dobbelhent. Cathinka ordner program og 
sender ut til godkjenning til dommerutvalget. Praksis på NM 2015 må 
avklares med arrangøren der, og nærmere informasjon vil bli gitt på et 
senere tidspunkt. 
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11/2014 Eventuelt 

- Nye dommere 
o Fadderordningen blir gjennomgått og Cathinka former en mal 

slik at alle kan forstå ordningen.  
- Nytt møte for dommerutvalget blir ordnet før samlingen.  
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Vedlegg 4: Skriv til fylkene: Norgesserien, 
Kontaktperson og aktivitet. 
 

Brevene legges ved i mailen. Kopi er sendt til hele rådet. 
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Vedlegg 5: Brev angående NKK 
 
Brev fra Torbjørn Jaran Knive 
 
«Hei 
 
Jeg vil at følgende tema blir diskutert i rådet. 
 
Nå kommer det info fra NKK som presiserer at det uten innvilget dispensasjon ikke er lov å stille 
kastrerte hannhunder til konkurranse i Norge. Dette regelverket var skrevet til utstillingsverden i 
utgangspunktet men gjelder altså andre hundesporter også. Det har eksistert en stund, men "ingen 
har brydd seg om det" før nå.  
Dette betyr at en uten "gyldig" grunn, veterinærattest og godkjenning fra NKK ikke kan stille kastr 
hannhunder el tisper til konkurranser som agility, lydighet, bruks, etc.  
 
Dette betyr i praksis at vi kan ikke stille på gjeterhundprøver med en hund hvor eggstokker er fjernet 
eller ballene er fjernet, uten at vi har en veterinær attest på at dette har blitt gjort utifra en 
medisinsk årsak. 
 
Personlig syns jeg dette er å dra det veldig langt. Vårt miljø er opptatt av bruksegenskaper, dvs at 
hundene virker i forhold den oppgaven vi setter dem til. Førerhunder blir rutinemessig kastrert utifra 
at de fungerer best til det dem skal brukes til. Hvis vi mener at en gjeterhund fungerer bedre som 
kastrert bør vi da ha muligheten til det? Jeg syns det hadde vært greit om dette ble avklart med NKK i 
forhold til konkurranser. Det betyr jo ikke at vi ikke må forholde oss til lover og forskrifter. Men i 
loven står det at kastrering kan utføres om det er en medisinsk grunn for det. Og dette kan tolkes 
veldig bredt, så om vi vil ha muligheten til å stille gjeterhunder på konkurranser selvom de er kastrert 
bør vi nok ta denne diskusjonen. Ønsker vi at NKK skal bestemme om hundene våre som er kastrert 
får stille på gjeterhundprøver? 
 
 
Jaran» 

 
 


