Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Audun Seilen, Lars
Erik Wallin, Ove Holmås, Torkjel Solbakken
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Kopi til: nsg@nsg.no, Arne Christoffer Sand (forfall)

Gardermoen, 26. februar 2015

Referat arbeidsmøte torsdag 26. februar.
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Torkjel Solbakken (Vara for Arne Christoffer
Sand), Odd Bjarne Bjørdal, Audun Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup
Møtt på deler av møtet: Rune Landås og Jo Agnar Hansen.
Saksliste:
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Godkjenning av innkalling
Gjennomgang av mandat til prøvenemnda
Godkjenning av protokoll møte 18. desember 2014
Regnskap 2014 og budsjett 2015
Kontingent 2015
Reaksjonsformer
Evaluering NM 2014
NKK
Regler for gjeterhundprøver
Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver, NM
Arbeidsplan 2015
Føringer for valg av råd og utvalg
Orientering fra råd og utvalg
Status NM 2015
Eventuelt

Oppsummering vedlegg:
 Vedlegg 1: Referat møte 18. desember 2014
 Vedlegg 2: Mandat for prøvenemnda
 Vedlegg 3: Regnskap 2014 og Budsjett 2015
 Vedlegg 4: Reaksjonsformer
 Vedlegg 5: Evaluering fra Prøvenemnda
 Vedlegg 6: Evaluering fra arrangør
 Vedlegg 7: Sak til landsmøte
 Vedlegg 8: Regler for gjeterhundprøver
 Vedlegg 9: Dreiebok for gjeterhundprøver
 Vedlegg 10: Arbeidsplan 2014

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
 Vedlegg 11: Føringer for valg av råd og utvalg
 Vedlegg 12: Referat fra prøvenemnda
 Vedlegg 13: Referat fra avlsrådet
Saker:
1/2015

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning

2/2015

Gjennomgang mandat prøvenemnda
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 2: Mandat for prøvenemnda
Saksutredning:
Gjennomgang av mandatet til prøvenemnda med rådet og
prøvenemnda. Ansvaret til ulike prøver ble diskutert.
Vedtak:
Mandatet ble oppdatert ut ifra endringene som kom på møtet.

Mandat:
Lage en helhetlig plan i forhold til prøvesystemet. Få på plass et system
som fungerer i forhold til prøver med gjeterhund. I dette ligger et
overordna ansvar for:








Norgesserien
Nord-Norgeserien
Norsk Mesterskap – prøveteknisk
Større prøver
- CSC
- Nordisk
- World Trial
- Nursery
Mindre prøver/brukshundprøver
Kvalifisering til mesterskap

Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under
gjeterhundrådet og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhund
dommer og/eller aktive gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det
være medlemmer som konkurrerer på landslagsnivå. Medlemmene
utnevnes for to år av gangen. Etter første året er det loddtrekning over
hvilke to medlemmer som skal utnevnes for ny periode. Nemnda bruker NSG
sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med gjeterhundrådet)

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
3/2015

Godkjenning av protokoll møte 18. desember 2014
Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning.

4/2015

Regnskap 2014 og budsjett 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 3: Regnskap 2014 og budsjett 2015
Saksutredning:
Oversikt over regnskapet 2014 og budsjett for 2015
Vedtak:
Saken blir tatt til etterretning.

5/2015

Kontingent 2015
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter fulgte saken
Saksutredning:
Kontingenten har vært uendret siste årene, og kostnadene rundt
gjeterhund har økt. Rådet ønsker derfor å øke kontingenten med 10kr.
Siste årene har rådet økt fra 3 til 5 medlemmer, og det er oppnevnt et
nytt dommerutvalg og avlsrådet er mer aktivt.
Forslag til vedtak:
Kontingent for gjeterhundprøver øker fra 50kr til 60kr per startende.

61/2014

Reaksjonsformer
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 4: Reaksjonsformer
Saksutredning:
Videreføring av sak fra 2014. Audun presenterte forslaget til
reaksjonsformer. Det ble endret småting, og dokumentet ble
gjennomgått punkt for punkt.
Vedtak:
Reaksjonsformer fra gjeterhundrådet ble vedtatt. Oppdatert i vedlegg 4.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
6/2015

Evaluering NM 2014
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 5: Evaluering fra Prøvenemnda
 Vedlegg 6: Evaluering fra arrangør
Saksutredning:
Både arrangør og prøvenemnda har evaluert NM. Rådet evaluerte på
arbeidsmøtet. Bedre kommunikasjon må opprettes med NM komiteene
fremover.
Forslag til vedtak:
Evalueringen blir tatt til etterretning. Evaluering blir sendt til NM
arrangør 2015. Det ble vedtatt at det må lages en standardkontrakt
med fremtidige NM arrangører. Buskerud 2016 vil være første arrangør
der det inngås kontrakt. Ref. vedtak sak 63/2014.

7/2015

NKK
Dokument som fulgte saken:

Vedlegg 7: Sak til landsmøte
Saksutredning:
DNA-testene er nå godkjent i Dogweb. GP venter på godkjenning, men
det har nå kommet beskjed om at det er for lite ressurser hos NKK til å
bruke på dette akkurat nå. Det er sendt inn sak til årsmøte om å få
godkjent GP og DNA test for CEA som krav til registrering av valper.
Alle krav som skal stilles til rasen må være vedtatt på landsmøte eller
generalforsamling i raseklubben.
Vedtak:
Saken ble tatt til etterretning. Holmås og Wallin ble informert om at
arbeides med å få i stand et møte for å drøfte samarbeidsproblemene
rundt registering i Dogweb for medlemmer i NSG.

8/2015

Regler for gjeterhundprøver
Dokument som fulgte saken:

Vedlegg 8: Regler for gjeterhundprøver
Saksutredning:
Regler for gjeterhundprøver ble gjennomgått med alle endringer fra
prøvenemnda lagt inn.
Vedtak:
Dokumentet finskrives med alle endringer og godkjennes på mail.
Regler for gjeterhundprøver publiseres når de er godkjent.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet

9/2015

Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver, NM
Dokument som fulgte saken:

Vedlegg 9: Dreiebok for gjeterhundprøver
Saksutredning:
Dreiebok har blitt sett på av prøvenemnd og dommerutvalget, og skal
nå endelig godkjennes av rådet. Innspill fra tidligere møter er tatt med.
Forslag til vedtak:
Dreiebok for gjeterhundprøver blir sendt ut på e-mail til rådets
medlemmer for en siste gjennomgang. Dreieboken vil bli vedtatt med
endringer og blir publisert når det er endelig godkjent.

10/2015

Arbeidsplan 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 10: Arbeidsplan 2014
Saksutredning:
Planen ble utarbeidet på møtet.
Vedtak:

Tema

Hva

Når

Lage en kontrakt

Cathinka
Så fort som Prøvenemnda
mulig
Gjeterhundrådet

Kontrakt NM

Hvem

Revidere Dreiebok for NM

Gjeterhundrådet
15.mar Prøvenemnda

Revidere regler for
gjeterhundprøver

Gjeterhundrådet
15.mar Prøvenemnda

Ferdigstille nytt mandat
for dommerutvalget

april

Gjeterhundrådet

juni

Arne Loftsgarden
Cathinka Kjelstrup
Lars Erik Wallin,
Styreleder NSG

Møte NKK

Leder, Sekretær,
en fra
prøvenemnda

Møte med de Nordiske
landene

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Kommentar

Gjeterhundrådet
Organisasjonskart

Lage en oversikt over
hvem som sitter hvor

Cathinka

Utnevne nye
representanter til rådet

01.jun

Utnevne nye
representanter til
dommerutvalget

01.jun

Instruktørutdanning

Ajourføre
instruktørutdanning

Dommerutvalget

Organisering av
dommerutvalget og
klargjøring av mandat

11/2015

Føringer for valg av råd og utvalg
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 11: Føringer for valg av råd og utvalg
Saksutredning:
Føringer for valg blir gjennomgått. Det er styret i NSG som oppnevner
sine utvalg, og de bestemmer også hvordan gjeterhundrådet
oppnevnes. I dag er det slik at rådet blir valgt i regioner, og
representanter fra fylkene velges inn for å velge regionsrepresentanten.
Etter nærmere beskjed fra styret og administrasjonen ved
generalsekretær er det kommet frem at regionsrepresentantene ikke
har noen rettigheter eller føringer. De skulle kun fungere som en
valgkomité. Gjeterhundrådet ønsket at det skulle være et enklere
system som kan fungere bedre. Det ble da foreslått at fylkesledere
sitter som en valgkomité, og fylkene kan komme med innspill til
representant i sin region innen en viss dato.
Forslag til vedtak:
Forslag til ny instruks for utpeking av representanter til gjeterhundråd
og dommerutvalg blir videresendt til styret i NSG. Landsstyret i NSG
foretar trekking på hvilke to representanter som er på valg i år, og de
to resterende regionene vil være på valg neste år.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
12/2015

Orientering
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 11: Referat Prøvenemnda
 Vedlegg 12: Referat Avlsrådet
Saksutredning:
Orientering fra utvalg og nemnder:
- Prøvenemnda
- Avlsutvalget
Forslag til vedtak:
Sakene ble tatt til etterretning

13/2015

Status NM 2015
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter fulgte saken
Saksutredning:
Det skal sendes et skjema til NM arrangøren hvor de kan fylles ut en
oversikt over arrangementet. Dreiebok er også viktig og denne skal gås
gjennom sammen med arrangøren når denne er ferdig.
Dommerutvalget har blitt forespurt om å finne en norsk dommer til NM
av gjeterhundrådet. Det ble kommentert at prosessen her ikke har vært
god nok. Dommerrepresentantene fra fylkene har ikke vært kontaktet i
denne forbindelse. Dommerutvalget skal være kontakter også ut mot
sin region. Kommunikasjon mellom Oppland må forbedres. Det er
gjeterhundrådet som oppnevner dommer på NM, og søknad fra
arrangør foreligger ikke. Arrangøren må kontaktes snarest.
Vedtak:
Skjema for oversikt over NM og dreiebok blir sendt til arrangør. Rådet
stiller seg bak tilrådingen fra dommerutvalget om dommer til NM 2015.
Rådet dekker utgifter for reise, opphold og honorar for dommer utpekt
av rådet. En kontakt med arrangør skal opprettes for å få bedre
kommunikasjon.

14/2015

Eventuelt
- Dommerutvalg
o Sak om organiseringen i dommerutvalget ble tatt opp.
Kommunikasjon ut mot fylkene fungerer dårlig, og
dette må tas tak i. Rådet setter saken på
arbeidsplanen.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
-

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Innkomme sak fra dommersamling på poengtrekk, og mer
utdyping av reglement. Rådet spiller tilbake at det ikke skal
legges ut noe trekktabell, men en enkel oversikt over hva
som kan føre til trekk utarbeides og kan legges på
hjemmesiden.

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Vedlegg 1: Referat møte 18. desember 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, 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
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll møte 1. oktober 2014
Orientering
Skriv til fylkene
Reaksjonsformer
Brev angående NKK
NM 2016
Endre telefonmøteform
Arbeidsmøte 2015
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

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
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.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet

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.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet

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.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
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.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Vedlegg 2
Sak03/2008
Vedtak:
Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under gjeterhundrådet
og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhunddommer og/eller aktive
gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det være medlemmer som
konkurrerer på landslagsnivå. Medlemmene utnevnes for to år av gangen. Etter
første året er det loddtrekning over hvilke to medlemmer som skal utnevnes for ny
periode.
Nemnda bruker NSG sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med
gjeterhundrådet)
Mandat:
Lage en helhetlig plan i forhold til konkurransesystemet. Få på plass et system som
fungerer i forhold til konkurranser med gjeterhund. I dette ligger et overordna
ansvar for:
- Norgescup
- Større prøver
- Mindre prøver/brukshundprøver
- Kvalifisering til mesterskap

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Vedlegg 3

Budsjett 2015

2014

Inntekter:
Norgesserien (435 startende) (TBD)
Prøveavgift (antall startende 4000, 60 kr til NSG/Start)
Tilskudd fra NSG (= lønnskostnader til Gjeterhundansvarlig)

200000
240000

SUM:

Sum
Resultat

?
50000
30000
30000
25000
10000
15000
10000
7500
15000

192500

Drift Gjeterhundråd
Telefon møter (5 møter):
15000
Dagmøter (1 møte)
8000
Reiser (1 møte)
10000
Overnatting
3000

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

0
240000
250000
490000

Utgifter:
Lønnskostnader til Gjeterhundansvarlig
Drift av Gjeterhundråd
Avlsutvalg
Dommerutvalg
Prøvenevnd
Oppfølging av fylkene
EDB løsninger
Administrasjon av premier
Styre og bedriftsforsamling
Telefonmøter
Kontingent NKK - hva blir NKK sitt krav (300 stk?)
Tilbakebetaling Norgeasserien (TBD)
Premier Norgesserien (TBD)

Sum

2015

36000

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

250000
36000
14000
36000
21300
10000
15000
10000
8000
10000
48000
0
0

458300
31700

Gjeterhundrådet
Drift avlsråd
Telefon møte (3 møter)
Annet
Sum

9000
5000
14000

Drift Dommerutvalg:
Telefonmøte (3 Møter)
9000
Dagmøte (0 møte)
0
Reiser (0 møte:)
0
Instruktør dommersamling:
10000
Dommer NM
12000
Annet:
5000
36000
Drift Prøvenemnd
Telefon møter (3 møter):
Dagmøter (1 møte)
Reiser (1 møte)
Overnatting
Sum

Leder: Arne Loftsgarden
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 4:
REAKSJONSFORMER
Grunnlag for en klage?
a) Brudd på dyrevernsloven
b) Uhøvisk oppførsel
(Regler beskrevet i dyrevernsloven, lagslover NSG, regler for gjetarhundprøver).
Grunnleggende hovedprinsipp
a) Mindre saker/ tvister bør ordnes på lavest mulig nivå og avsluttes.
b) Saker som klages inn oppover i systemet, skal være skriftlig, saklig og signert.
Behandlingsform for skriftlige klager.
a) Skriftlige klager skal sendes til rådet.
b) Den/ de som er klaget inn, skal alltid ha mulighet til og komme med sin versjon av saken.
Referat skal skrives og signeres.
Reaksjonsform (For skriftlig behandla saker)
a) Mindre saker, første gang og med liten fare for gjentagelse. Advarsel eventuelt bortvising
eller diskvalifisering. På større stevner skal det skrives protokoll som signeres begge parter og
sendes gjeterhundrådet.
b) Mindre saker som er klaga inn skriftlig. Opp til tre ganger skriftlig advarsel. Etter tredje gang
kan utestenging fra gjetarhundaktivitet i regi av NSG for kortere eller lengre periode være
aktuelt.
c) Alvorlige saker behandles deretter. Utestenging fra gjetarhundaktivitet i regi av NSG vil være
aktuell reaksjonsform.
d) Brudd på dopingsreglementet (for eksempel bruk av stimulerende midler) vil kunne medføre
utestenging.
Reaksjonsmidler
a) Advarsel, bortvising, diskvalifikasjon.
b) 1 gangs utestenging fra gjetarhundaktivitet i regi av NSG - 3-12 måned
c) 2 gangs utestenging fra gjetarhundaktivitet i regi av NSG - 1 år, 2 år eller 3 år.
d) 3 gangs utestenging fra gjetarhundaktivitet i regi av NSG - 5 år, 10år, eventuelt alltid.
En advarsel blir lagret i 2 år, og blir deretter slettet om ikke nye hendelser oppstår.
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 5:
Evaluering av NM 2014 fra Prøvenemnda.
Bane, sau og det rundt var ok, men resultat service utmerket seg fra tidligere NM. God og kjapp
oppdatering av resultater gjorde at det ble spennende å følge med.
Innspill til fastsatt tid på NM
Det er vanskelig å si at det skal være 15 min. Arrangøren vil sløse med tiden. Det er ikke ønskelig med
redusering i antall deltagere. Alle momenter bør være med, på bakgrunn av at dette er uttak til
landslaget som skal representere Norge på konkurranser med samme oppsett på bane. Både areal,
vær, sau og forhold spiller inn her. Bjølling og redusering i antall deltagere bør derfor være siste
utvei.
Flere norgesserieprøver er arrangert tett opp til NM, opptil 2 uker før, og har 55 deltagere. Flere av
disse har avsluttet til klokken er 14.00, med start 8.00. Disse har vært produkter av god effektivitet
rundt og utenom arrangementet.
Arrangøren må bygge en bane der man har god dyrebehandling, og effektivitet må ikke føre til stress
eller dårlig dyrehåndtering.
Følgende bør være på plass:
-

-

Arrangementet starter til fastsatt tid, alt må være klart til start.
God duking
Korrekt oppsatt bane (bør illustreres i dreiebok med tegning.)
Sau må tas av banen etter hver ekvipasje (dette begynte årets arrangør med når de så tiden
gikk ut)
Korrekt plassering av deltager før de skal gå. (Deltagere stod blant publikum i starten før
anmodning om flytting i år). For eksempel kan denne stå mellom dommerbuene for å kunne
gå direkte ut til start.
Effektivt utsett. Utsetter skal stå klar med ny flokk om det blir brudd.
Logistikk og effektivitet mellom ekvipasjene er det viktigste.
Banen må være prøvd på forhånd med hunder som takler nivået og med tanke på
effektivitet.
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Innspill til pris på NM
Prøvenemnda an anbefaler at det fastsettes en maks pris på 450,- for NM 2016 og 3 år fremover.
Innspill til fremtidige NM
Det kom forslag på at det bør foreligge en enkel kontrakt mellom NSG og arrangør. Her skal følgende
punkter med:
-

Dreiebok skal gjennomgås med gjeterhundansvarlig et år i forveien, og påminnes dreiebok
mars samme år.
Hvis de trekker arrangementet er det konsekvenser, f.eks. bot på en bestemt sum.
Sikre banemannskap
Tid og bane skal sikres i god tid før

I dreiebok bør det være en skisse med plassering av ulike momenter med fokus på effektivitet.
Oppmann til NM? Hvis det skal være oppmann må det finnes regler for dette. Cathinka undersøker
videre.
NM arrangører bør ha lav terskel for å ta kontakt med prøvenemnd eller gjeterhundansvarlig med
råd og hint om hvordan ting kan gjøres mer effektivt.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Evaluering NM 2014
NM-komite: Leiar: Odd Bjarne Bjørdal. Atle Arnesen, Vidar Sunde, Sunniva Nyhagen Nupen og
Arnfinn Lien.
Arena: Innerst i Follestaddalen. Litt lydproblem fredag morgon, elles fungerte den bra.
7 grunneigarar. Utsending ca 400m, god plass på alle sider.
Sau: Norsk kvit frå Odd Bjarne Bjørdal, ca 150 dyr, berre klyppte vaksne.
Servering på arena: Sett bort til lokale lag. Velferdslaget i Follestaddalen hadde overordna ansvar. Vi
sponsa med råvarer frå Nortura. Dei gikk med 43 000 kr i overskot og var veldig godt nøgde med
heile arrangementet. Overskotet vart fordelt på dei laga som deltok.
Hotell: Der fekk vi ei utfordring. Hotellet vi hadde avtale med gjekk konkurs, og fekk nye eigarar som
ikkje ville stå ved dei avtalane vi hadde inngått. Og musikaren vi hadde tinga til festmiddagen braut
beinet og låg på sjukehus, så der vart det ein anna løysing. Vi sponsa festmiddagen med råvarer frå
Nortura med 10 000 kr. 65 rom var i bruk på hotellet.
Mannskap: Vi hadde eit mannskap på ca 35stk, og det var ca 20 stk i arbeid til ei kvar tid. 3 av
lokallaga stilte med folk.
Resultatservice: Einaste "nyvinninga" dette året var vel resultatformidlinga. Sjølv med dårleg
internettdekning på arenaen kunne vi syne resultata på skjerm i teltet og på heimesida vår så snart
dommarane hadde frigjeve poenga. Torfinn Arnesen Molvik rigga systemet.
Fasilitetar: «Blomsterbilar» til dommarar/sekretærar. Leigd serveringstelt m/benkar frå Sæbø
Idrottslag. Brakke til sekretariat. Telt til dommar som ville fylgje NM-dømminga tett. Toalett sto rett
bak teltet. Det heile var kompakt, og fungerte godt.
Parkering: Vi fekk løyve til å skilte dalen einvegskøyrd og parkererte langs vegen.
Økonomi/Sponsing: Det var vanskeleg å få inn pengane som var lovde frå enkelte av sponsorane. Må
være tidleg ute med å inngå sponsoravtalar. Vi fikk tilskot frå lokale sau-og geitavlslag, og lokale
gjetarhundlag, i tillegg til lokalt næringsliv. Det viste seg at det var lettare å få støtte i form av produkt
(f.eks straum) enn pengar.
Premiering: Deltakarane fekk refleksvest med startnummer og logo. Vidare var det med sponsa
fòrpakkar til alle. Det vart premiert med fat måla av Laila Garlid til dommarar og oppmann og
plassane 1 -16. Dina Kolås laga premiane 17 - 23 i form av ullbilde. Gunn Hovden arbeider med
nåleteknikk, og hadde border colliar i "aksjon" til plassnummera 24 - 30.
Faginnslag under NM-møtet: Vi sette av ein god halvtime til fagtema om væsketilførsle og
energipåfyll for hundar under hardt arbeid. Produkt var også tigjengeleg for dei som ynskte å by
hundane dette på arenaen.
Overskot: Totale inntekter ca 365 000. Utgifter ca 346 000. Overskotet ynskjer vi å nytte til tilbod om
gjetarhundkurs for mannskapa.
For Nemnda
Odd Bjarne Bjørdal
Leiar
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 7:
Til Landsmøte 2015
Saksutredning
Norsk Sau og Geit er raseklubb for Border Collie og Working Kelpie. NSG og NKK har hatt
samarbeidsavtale i mange år. Gjennom dette samarbeidet har NSG i en årrekke prøvd å få inn
godkjent gjeterhundprøve som et krav, for å registrere valper i NKK, uten å lykkes. Etableringen av
RAS for Border Collie har ført til et mye bedre samarbeid med NKK.
Samarbeidsmøtene har gått bedre, og forståelsen for målsetningene i avlsarbeidet har økt. Gjennom
samarbeidet er det nå avklart hvordan veien til målet er. I første omgang er det søkt om å få
registrert gentest for CEA og TNS, samt opplysning om hunden har godkjent gjeterhundprøve i
Dogweb, som er NKK sin database. Disse registeringene er kun til informasjon om hunden, og ikke et
krav for registrering i dag.
Det kom frem gjennom arbeidet med avlsstrategien at det er mulig å søke om registrerings krav for
rasen, disse må vedtas på landsmøte i raseklubben.
Gjeterhundrådet ønsker at Landsmøte 2015 vedtar følgende registreringskrav:
1. Gjeterhundrådet ønsker å søke NKK om at DNA test for CEA blir et registreringskrav for
Border Collie etter følgende kriterier:
Foreldredyr

Foreldredyr

Registrering

DNA normal

DNA Normal

Godkjent registrering

DNA Bærer
DNA Affisert
DNA Bærer

DNA Bærer

Ikke godkjent for
registrering

DNA Affisert

DNA Bærer

Ikke godkjent for
registrering

DNA Affisert

DNA test for CEA er også brukt i verdens ledende organisasjon innenfor gjeterhund; International
Sheepdog Society (ISDS) i Storbritannia.
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Gjeterhundrådet
2. Gjeterhundrådet ønsker å søke NKK om at Godkjent Gjeterhundprøve (GP) blir et
registreringskrav for Border Collie etter følgende kriterier:
Foreldredyr

Foreldredyr

Registrering

Godkjent Prøve

Godkjent Prøve

Godkjent registrering

Ikke godkjent prøve

Godkjent Prøve

Ikke godkjent for
registrering

Ikke godkjent prøve
Uprøvd
Uprøvd

Godkjent Prøve
Ikke godkjent prøve

Ikke godkjent for
registrering

Uprøvd

Avlsrådet kan gi dispensasjon til importerte hunder med tilsvarende prøve, utenlandske hunder som
står til avls tjeneste, tisper som blir bedekket i utlandet og valper kjøpt i utlandet. NKK og NSG skal
søkes om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.
Forslag til vedtak:
NSG søker om å få følgende krav på foreldredyr til registrering av valper:
-

DNA test for CEA
Godkjent prøve (GP)
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 9

Se eget dokument for dreiebok.
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 10
Frist/dato

Sted

Juni: 01. Juni

Lagskontoret RAS
Telefonmøter

Aktivitet

NKK

Ansvarlig.

Kommentar.

Gjeterhundrådet
Avlsrådet
Cathinka
Kjelstrup

Frist til levering er 1. juni

Revidere regler for
gjeterhundprøver
Revidere dreiebok for NM
Dreiebok for
gjeterhundprøver
Arbeidsoppgaver for
dommerrådet
Søknad om kongepokal

Januar/Februar

Regler for å bli dommer

Cathinka

Oppfølging av områder
med lite aktivitet
Møte med nytt og
Lagskontoret gammelt råd
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Rekrutering
Søknad for 2014/2015
Flere områder kan utvides eller
følges opp, med tanke på videre
arbeid med gjeterhund

Gjeterhundrådet
Vedlegg 11
Føringer for valg av rådsmedlemmer og regionrepresentanter.
-

Regionrepresentant skal være utvalgt innen 1. april.
Regionsrepresentantene består av alle fylkesledere i gjeterhundlag/nemnder i regionen.
Disse vil være en valgkomité for valg av rådmedlem i sin region.
Innspill til rådsmedlem for regionen må sendes inn, fra fylkene, til gjeterhundansvarlig innen
1. mai. Dette videreformidles til regionrepresentantene.
Rådsrepresentant i regionen skal velges av regionrepresentanter, og skal velges til 1. juni.
Rådsrepresentant velges for en periode på 2 år.
Alle fylkesledere for gjeterhundlag/nemnder fungerer som kontakter ut i fylkene for
rådsmedlemmet i sin region.
Leder oppnevnes av styret i NSG. Innspill fra fylkene må komme innen 1. april. Leder
oppnevnes for 2 år av gangen.

Forslag til fordeling år 1:
-

To regioner sitter til 2016
To regioner byttes/tar gjenvalg 2015
Leder sitter 2 år.
Deretter velges rådsmedlemmer for 2 år.

Dette for å unngå utskiftning av hele rådet samtidig.
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Gjeterhundrådet
Vedlegg 12
Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Torbjørn Jaran Knive, Oddbjørn Kaasa,
Sander Hindenes, Are Koren Krogh
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Kopi til: nsg@nsg.no

Skui, 15. januar 2015

Referat fra telefonmøte torsdag 15. januar kl.20.30
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Torbjørn Jaran Knive, Oddbjørn Kaasa, Sander
Hindenes, Are Koren Krogh. Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Saksliste:
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av protokoll møte 7. oktober 2014
Saker til landsmøte
Registrering i Dogweb
Registrering på meritter
RAS
Eventuelt

Oppsummering vedlegg:
 Vedlegg 1: Referat møte 1. oktober 2014
 Vedlegg 2: Til Landsmøte
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Saker:
1/2015

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning

2/2015

Godkjenning av protokoll møte 7. oktober 2014
Vedtak: Protokoll ble godkjent uten anmerkning.

3/2015

Saker til Landsmøte 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 2: Til Landsmøte
Saksutredning:
Saksutredning for DNA-test for CEA er formet, og det settes ned
punkter for GP under møte
Vedtak:
Cathinka gjør nødvendige endringer og sender ut forslag til endelig
godkjenning. Punktene for GP blir formet til saksutredning og sendes
også ut for endelig godkjenning.

4/2014

Registrering i Dogweb
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter fulgte saken
Saksutredning:
GP, DNA-test for både CEA og TNS er nå på vei inn i dogweb.
Kontakten med NKK er god, og vi det gjenstår kun å godkjennes i
hovedstyret i NKK.
Vedtak:
Avlsrådet gav enstemmig tilslutning til disse registreringene.

5/2015

Registrering på meritter
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter fulgte saken
Saksutredning:
NKK har stilt spørsmål om registrering av hunder på meritter. Saken er
videresendt fra gjeterhundrådet.

NSG har fått forespørsel fra NKK om det ønskes å åpne for registrering av
uregistrerte hunder. Det er NSG som i så fall setter kriterier for dette, og NKK
ønsket blant annet at det settes krav til bruksegenskaper. Det er derfor
aktuelt med at hunden eller hundens foreldre har godkjent bruksprov.
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De har et slikt meritt system i ISDS, hvor de har to alternativer for
registrering.
1. Hunden må ha resultater fra gjeterhundprøve, med førsteplass med minst 25
startende. Den kan også ha to andre plasser eller tre tredjeplasser.
2. Hunden går gjennom en working test, som viser alle momenter i en
gjeterhundprøve hvor to personer fra ISDS overser prosessen.

Vedtak:
Avlsrådet går inn for følgende kriterier for registrering på meritt:
- Hunden må ha godkjent gjeterhundprøve i klasse 2
- Dommeren som godkjenner hunden må komme med en uttalelse
om hunden gjeter på en rasetypisk måte.
6/2015

RAS
Dokument som fulgte saken:
 Ingen vedlegg
Saksutredning:
- Sjekke faktafeil
- Gå over skrivefeil
- Alle tabeller må oppdateres
- Gjennomgå kortsiktige og langsiktige mål
- Helse – endringer med tanke på Dogweb?
Avlsrådet overvåker også anbefalingen med å ikke overstige 5% (232
stk) av fødte valper pr. hanhund , tiltak for dette vil være å informere
oppdretter ved paserte 180 valper. Tiltaket gjelder for 2015 og vil ses
på årlig.
Vedtak:
Arne Flatebø blir spurt om å korrekturlese, og faktafeil undersøkes med
ISDS. Cathinka går over alle tabeller.

7/2014

Eventuelt
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