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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 

 

Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Audun Seilen. Knut 

Nymo, Arne Christoffer Sand 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: nsg@nsg.no,  

 

 

Bærum, 28. mai 2015 

 

Referat arbeidsmøte torsdag 28. mai 2015 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Odd Bjarne Bjørdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
15/2015 Godkjenning av innkalling 
16/2015 Godkjenning av protokoll møte 26. februar 2015 
17/2015 Møte NKK 
18/2015 Arbeidsplan 2015 
19/2015 «Arbeidshunden» Prosjekt 2015 
20/2015 Orientering valg regioner 
21/2015 NM 2015 
22/2015 Prøveinnmelding 2015 
23/2015 Eventuelt 
 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 26. februar 2015 
 Vedlegg 2: Agenda for møte 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 
 Vedlegg 4: Foreløpig plan for arbeidet 
 Vedlegg 5: Brev til NM komiteen 
 Vedlegg 6: Brev fra NM komiteen 
 

 
Saker: 
 
15/2015 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
16/2015 Godkjenning av protokoll møte 26. februar 2015 
  Vedlegg 1: Referat møte 26. februar 2015 

Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
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17/2015 Møte NKK 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: Agenda for Møte 
Saksutredning:  
I juni skal det avholdes årlig samarbeidsmøte med NKK. Møtet er satt 
opp i tråd med samarbeidsavtalen. NSG sine representanter til møtet er 
Generalsekretær; Lars Erik Wallin, Gjeterhundrådsleder; Arne J. 
Loftsgarden, Gjeterhundansvarlig; Cathinka Kjelstrup.  
Agenda for møtet ble gjennomgått og punktene drøftet. Årlig har det 
oppstått problemer med at medlemmene i NSG skal registrere kull eller 
ordne ting hos NKK nå på våren. Dette må nå løses. Kontingenten som 
betales til NKK er for 20 medlemmer, dette kan synes litt lavt, og NKK 
har signalisert at denne vil gå opp. Innspillene fra rådet blir tatt med 
videre til møtet med NKK.  
Vedtak:  

  Saken blir tatt til etterretning. 
 
18/2015 Arbeidsplan 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 
Saksutredning:  
Arbeidsplanen er gått over og justert etter siste møte. Audun bemerket 
at gjeterhundprogrammet burde ligge som punkt i planen, og denne ble 
lagt til. 
Vedtak:  
Arbeidsplanen blir godkjent. 

 
19/2015 «Arbeidshunden» Prosjekt 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Foreløpig plan for arbeidet 
Saksutredning:  
Gjeterhundrådet sitt hovedmål er som følger: 
Legge til rette for utvikling og størst mulig praktisk bruk av 
gjeterhunder i norske småfehold. 
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For å fokusere mer på dette hovedmålet så startes prosjekt 
«arbeidshunden».  Plan for arbeidet ble utarbeidet på møtet, og det 
kom flere innspill til prosjektet. 
 
Prosjektet sin hensikt er å nå ut til nye brukere i det norske 
småfeholdet, og markedsføre gjeterhunden som et godt arbeidsredskap 
til nytte og bruk. Det skal også vise hvilke muligheter man har ved bruk 
av gjeterhund.  

 

Vedtak:  
Cathinka utarbeider en helhetlig plan på prosjektet, inkludert 
arbeidsoppgaver og tidsperspektiv. Denne sendes til rådet for endelig 
godkjenning.  
 

20/2015 Orientering valg regioner 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg følger saken 
Saksutredning:  
Cathinka orienterer om valg i region midt og øst. Oppnevning skjer 
endelig av styret i NSG og trer i kraft fra den 1. juli.  
Vedtak:  
Saken blir tatt til etterretning.  

 
21/2015 NM 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 5: Brev til NM komiteen 
 Vedlegg 6: Brev fra NM komiteen 
Saksutredning:  
Brev ble sendt til NM komiteen etter forrige møte i rådet. Svarbrev ble 
mottatt. 
Gjeterhundrådet har til godkjenning bruk av utenlandsk dommer: Andy 
Carnegie. 
 
Norsk dommer er tidligere oppnevnt av rådet, og er Trygve Høynes.  
Kontakten med NM komiteen er bedret, og kontaktperson er oppnevnt.  
 
NM- møte – diskuteres på neste møte. 
 
Møte torsdagen før NM for gjeterhundlag/nemnd ledere. Informasjon 
og dialog må opprettes med ledere i lag og nemnder innenfor 



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 

 

gjeterhund. Arbeidet og informasjonsflyt i organisasjonen vil bli et av 
temaene.  
 
Vedtak:  
Andy Carnegie blir godkjent som dommer i tillegg til norsk dommer 
oppnevnt av rådet i februar, Trygve Høynes. Cathinka informerer NM-
komiteen om dette. Kontakt opprettholdes med NM-komiteens 
kontaktperson. Møte med ledere i gjeterhundlag/nemnder planlegges 
og agenda godkjennes på neste møte i gjeterhundrådet.  

 
22/2015 Prøveinnmelding 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen vedlegg følger saken 
Saksutredning:  
Gjennom det nye systemet med innmelding gjennom hjemmesidene til 
NSG har innmelding av gjeterhundprøver blitt enklere. Det er sagt at 
det skal meldes inn hovedandelen av gjeterhundprøvene i fylkene innen 
en satt tidsfrist, og denne er i 2015 1. april. Likevel er det mange fylker 
som ikke melder inn hoveddelen av prøver innen 1. april.  
Problemene dette medfører er at det er vanskelig for både dommere og 
utøvere å planlegge sesongen. Det er også flere som ikke har meldt inn 
prøvene som er satt opp i forbindelse med uttakskriterier til NM. Flere 
Fylkesmesterskap er heller ikke meldt inn.  
 
Mange som organiserer og arrangerer distriktprøver får en del kritikk for 
gjennomføring. Det har blitt flere prøvedeltagere siste årene, og det må 
huskes på at det er distriktprøver og ikke landsprøver. Vi må huske på 
at de fleste lokale gjeterhundprøver arrangeres på dugnad. Viktig å 
bruke sunn fornuft.  
 
Det bør lages artikkel på hjemmesiden og i bladet.  

 
Vedtak:  
Brev sendes ut til Gjeterhundlag/nemnder som oppfordres til og fortest 
mulig melde inn samtlige prøver. Artikkel lages til hjemmesiden og 
bladet om distriktsprøver, denne blir gjennomgått av rådet. Saken 
sendes også videre for innspill fra prøvenemnda.  
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14/2015 Eventuelt 
- NM 2017 – Det har kommet inn informasjon om at det er startet 

opp prosess for gjeterhund NM 2017. Det er positivt at det kommer 
en tidlig orientering om søknad. Dato for arrangementet må 
fremkomme i søknaden som kommer og formell søknad må komme 
til gjeterhundrådet. Svar blir sendt til Sør-Trøndelag Sau og Geit. 
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Vedlegg 1: Referat møte 18. desember 2014 
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: 
1/2015 Godkjenning av innkalling 
2/2015 Gjennomgang av mandat til prøvenemnda 
3/2015 Godkjenning av protokoll møte 18. desember 2014 
4/2015 Regnskap 2014 og budsjett 2015  
5/2015 Kontingent 2015 
61/2014 Reaksjonsformer  
6/2015 Evaluering NM 2014 
7/2015 NKK 
8/2015 Regler for gjeterhundprøver 
9/2015 Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver, NM 
10/2015 Arbeidsplan 2015  
11/2015 Føringer for valg av råd og utvalg 
12/2015 Orientering fra råd og utvalg 
13/2015 Status NM 2015 
14/2015 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 

mailto:nsg@nsg.no


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 

 

 Vedlegg 9: Dreiebok for gjeterhundprøver 
 Vedlegg 10: Arbeidsplan 2014 
 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 
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hvilke to medlemmer som skal utnevnes for ny periode. Nemnda bruker NSG 
sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med 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.  
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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:  
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Dokumentet finskrives med alle endringer og godkjennes på mail. 
Regler for gjeterhundprøver publiseres når de er godkjent. 

 
 
 
 
 
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  Hvem Kommentar 

Kontrakt NM 

Lage en kontrakt  
Så fort som 
mulig 

Cathinka 
Prøvenemnda 
Gjeterhundrådet   

Revidere Dreiebok for NM 
  15.mar 

Gjeterhundrådet 
Prøvenemnda   

Revidere regler for 
gjeterhundprøver   15.mar 

Gjeterhundrådet 
Prøvenemnda   

Ferdigstille nytt mandat 
for dommerutvalget   april Gjeterhundrådet   

Møte NKK 

  juni 

Arne Loftsgarden 
Cathinka Kjelstrup 
Lars Erik Wallin, 
Styreleder NSG   
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Møte med de Nordiske 
landene 

    

Leder, Sekretær, 
en fra 
prøvenemnda   

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.  
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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.  
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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.  

- 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. 
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Vedlegg 2 
Agenda for møte med NKK 
 

- Medlemssystemet i NKK 
o Gjentagende registreringsproblemer av valpekull for 

medlemmer av NSG. 
- Kontingent 
- RAS 
- Vedtak Landsmøte 2015 
- Registrering av hunder på meritter 
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Vedlegg 3 
 
 
Tema Hva Når  Hvem Kommentar 

Kontrakt NM 

Lage en kontrakt  
Så fort som 
mulig 

Cathinka 
Prøvenemnda 
Gjeterhundrådet   

Revidere Dreiebok for NM 
  15.mar 

Gjeterhundrådet 
Prøvenemnda  Gjennomført 

Revidere regler for 
gjeterhundprøver   15.mar 

Gjeterhundrådet 
Prøvenemnda  Gjennomført 

Ferdigstille nytt mandat 
for dommerutvalget   1.sept. Gjeterhundrådet   

Møte NKK 

  5. juni 

Arne Loftsgarden 
Cathinka 
Kjelstrup Lars 
Erik Wallin, 
Styreleder NSG   

Møte med de Nordiske 
landene 

  

Nordisk 
Mesterskap i 
Danmark 

Leder, Sekretær, 
en fra 
prøvenemnda   

Organisasjonskart 
Lage en oversikt 
over hvem som 
sitter hvor   Cathinka   
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Vedlegg 4: 

Året med gjeterhunden: 

 Hjelp til foring: (Video) 
o Holde sauen vekk når rundball blir satt ut 
o Holde sau vekk ved utlegging av kraftfor 

 

 Håndtering av sau i drivgang og sorteringsanlegg: (Video) 
o Ved snylterbehandling  
o Ved veiing 
o Skilling og utplukk av lam 

 

 Flytting av sau mellom innmarksbeiter: (Video) 
 

 Drive sau til utmarksbeite (Video) 
 

 Ved oppsyn: (Video) 
o Hente inn flokker til ettersyn 
o Holde enkeltdyr for ettersyn behandling 
o Flytting av dyr/flokker som ikke befinner seg på ønsket sted 

 

 I Sank: (Video) 
o Samling av sau 
o Driving av sau 
o Opplasting av sau på tilhenger/bil 

 
 

Anskaffelse av gjeterhund 
 

- Film 

- Brosjyre Gjeterhund – vedlagt i mail 

- Artikler på hjemmesiden 

- Artikler i bladet 

- Undersøke aktuelle filmer som allerede er laget 
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Vedlegg 5 

Til Oppland Gjeterhundlag 

Kopi: Gjeterhundrådet, Prøvenemnda, 

          

 

Norsk Mesterskap i Gjeterhund 2015 

Gjeterhundrådet ber Oppland Gjeterhundlag sende en oversikt over organisasjonskomité for 

NM2015 og bekrefte kontaktperson. Kontaktperson må oppgis med navn, e-mail og 

telefonnummer. 

Gjeterhundrådet har ikke mottatt noen søknad fra Oppland vedrørende dommer til 
arrangementet. Viser til vedtak nr. 24/2013 pkt. 9 fattet i møte i Gjeterhundrådet 
22.03.2013, med følgende ordlyd:  
9. Gjeterhundrådet nevner ut dommer/dommere til NM. Arrangøren har mulighet til å 
fremme forslag til gjeterhundrådet.  
 

Gjeterhundrådet forventer skriftlig henvendelse vedrørende bruk av utenlandsk 
dommer til NM2015 innen 01.06.2015. Det nevnes at det har vært tradisjon å 
innvilge disse søknadene. 
 
Det betyr mye for Gjeterhundrådet å ha en Norsk dommer under NM, Gjeterhundrådet har 

etter råd fra dommerutvalget pekt ut Tryggve Høynes som Norsk dommer til arrangementet. 

Gjeterhundrådet dekker godtgjørelse, reise og opphold for den Norske dommeren. 

Foregående års arrangører har holdt sekretær og annen nødvendig infrastruktur for denne 

dommeren, Gjeterhundrådet anmoder Oppland som NM arrangør i 2015 om å gjøre det 

samme.  

 

Gjeterhundrådet ønsker også informasjon om hvilke momenter som skal inngå i innledende 

runder og i finale. Det ønskes også informasjon om hvilken sauerase som skal benyttes og 

om sauene er klipt eller ikke. Det er viktig også at tidsperspektivet er gjennomtenkt, og tid 

på bane skal være klart innen frist. Har dere spørsmål med tanke på momenter, 

konkurranseteknisk eller tid, ta kontakt med prøvenemnda. 

Frist 01.08.2015. 

Dreiebok blir publisert etter godkjenning fra styret kort tid etter 15. mars, og denne 

anbefales og leses. Har dere spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller 

gjeterhundansvarlig.  

 

Med hilsen 

Gjeterhundrådet  

Arne J. Loftsgarden         

Leder 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 

E-post: gjeterhund@nsg.no 

Vår referanse: 

Deres referanse: 

 

 

Ås, 10. mars 2015 
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Vedlegg 6 
Nørdre Dalain 26.3.2015. 

Oppland gjetarhundlag,    

Torstein S.Ytre, 

tsytre@online.no, 

90115251. 

 

Til Gjeterhundrådet, 

Arne Loftsgarden. 

 

Svar på brev om NM 2015 frå 10.3.2015. 

Det er lenge til diverse fristar, men mesteparten av spørsmåla er sjølføljelegheiter for eit fylke som 

arrangere NM for 4.gong.  

 

1. Organisasjons-komite.  

 Leder, skaffe arena: Tor Romsås. 

 Økonomi, setja opp avtaler: Gudbrand Stokke. 

 Bane, sau: Erik Sveen. 

 Data. Heimeside, innkvartering: Sverre Taarud. 

 Sponsorar: Pål Høygård. 

 Presseansvarleg: Klara Karlsen. 

 Premiar, opning, seremoniar: Anne Kari Veikleenget. 

 Kontaktperson: Tor Romsås, tel. 99257597, toromsa@online.no 
2. Dommar: Andy Carnegie er forspurt og sagt ja. Han har gode referansar, og vi har erfart han 

som dommar på NM i Alvdal. 
3. Vi er kjent med at Trygve Høynes vert norsk dommar. Ser dykkar anmoding om at arrangøren 

kostar sekretær til han. Tek det til etterretning. Viser i den samanhengen til min 
telefonsamtale/ tekstmelding med deg om denne saka, vi kan vel kome attende til denne 
detaljen seinare. 

4. Tevle-teknisk følgjer vanleg opplegg: 

 Momenter: 

 Innleiande følgjer vanleg opplegg med kl.3 med deling, singling. 

 Finale med dobbelhenting/ sortering. 

 Sau: Norsk kvit, klypt 15.9.2015. 

 Tidsperspektiv: Tidsbehov vert sjekka tidsnok i forkant, om nødvendig må vanlege 
justeringar gjerast. 

 Dette er ein uteaktivitet. Verforhold bl.a. kan naturlegvis gjera at nødvendige endringar 
vert påkrevd like før eller under arrangementet. 

Døkk må gjerne ta kontakt også med meg om nødvendig! 

 

Helsing 

Torstein S.Ytre 

mailto:tsytre@online.no
mailto:toromsa@online.no

