
Årsmelding for Løten og Vang Sau og Geit 2015 

Styret: 

Leder:  Per Lindholt 

Nestleder: Ulf Skårholen 

Kasserer: Fred Hagen 

Sekretær: Dag Nylund 

Styremedlem: Marianne Hermansen. 

 

Vararepresentanter: Øystein Knutsen, Trond Haugom, Åmund Lekve. 

 

Revisorer: Inger Marit Berntsen, Anne Birgit Larsen. 

 

Avlsutvalg: Øystein Knutsen, Olav Landheim, Dag Nylund. 

 

Gjeterhundutvalg: Henry Alvseike. 

 

Valgkomité: Hans Skårholen, Jo Inge Gylstrøm, Hege Sletli. 

 

Laget hadde 55 medlemmer pr 30/12-2015. 38 hovedmedlemmer, 17 

husstands/støttemedlemmer, 2 æresmedlemmer.  

 

 

Representasjon  

● På årsmøte i Hedmark Sau og Geit 19/02 deltok leder nestleder og Dag Nylund.  

● Per Lindholt er nestleder i Værring 30 Hedmark. 

● NM gjeterhund: Henry og Randi Alvseike deltok og gjorde en bra innsats. Randi ble 

nummer 12 med Verona. Vi gratulerer! Randi ble nummer 2 i fylkesmesterskapet.  

● Øystein Knutsen er kåringsdommer.  

● Ulf Skårholen var fylkessekretær og er nå kasserer i HSG.  

● Hans Skårholen fungerte som leder i foreningen Norske Kadaverhunder en kort 

periode. 

 

 

Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte ble avholdt på Rosenlund 28/1-2015. 

 

 

 

Styremøter 

Det er avholdt 2 styremøter. 

 

 

 

 

Andre møter 



Vårmøte ble avholdt 24/3 på Rosenlund. Høstmøte ble avholdt 28/10 på Kilde. Tormod 

Skramstad fortalte om bruk av droner i tilsyn og leting. Nabolag var også invitert selv om det 

ikke møtte så mange derfra. Begge møtene var felles møter for Sau og Geit og Beitelaget. 

 

 

Uttalelser 

- Høringsuttalelse vedrørende nye lagslover i Norsk Sau og Geit. 

 

Gjeterhund 

I 2015 gikk vi kraftig inn for å samle lokalbefolkningen i Løten og nærliggende kommuner til 

et mer aktivt gjeterhundmiljø. Vi anbefalte interesserte å melde seg inn i Hedmark 

gjeterhundlag, som er vår interesseorganisasjon, knyttet opp mot nsg, og det landsdekkende 

gjeterhundmiljøet. Og vi takker for responsen og de nyinnmeldte medlemmene. Samt takker 

for tillitsfulle medlemmer som har vært medlem i flere år. 

Vi gikk aktivt inn for å dra i gang fellestreninger for alle, der alle skulle stille med 

treningsplass og sau til disposisjon, og at treninga skulle rullere mellom alle deltagere. 

Mange meldte sin interesse for å ville delta på trening, men tilbakemeldingene fra over 90 % 

av de, var at de ikke hadde plass eller dyr til å trene på. Da manglet vi jo det mest vesentlige 

:-), så fellestrening ble lagt på is. Forhåpentligvis får vi dette til i år eller kommende år, at vi 

trener sammen, og at absolutt alle som deltar MÅ stille med plass og teningssau, og at 

treningen rullerer på alle som er med. Dette er svært enkelt å rigge til og få i gang. 

Ellers om det skulle være noen i kretsen vår her, som sitter og brenner for å ville engasjere 

seg i gjeterhundmiljøet, som har lyst å ha kurs hos seg, har lyst å ha konkurranser hos seg 

eller på annen måte ønsker å bidra, men ikke vet hvor hun eller han skal begynne, ta kontakt 

med Randi tlf 456 11 547 eller Henry 909 41 989, så skal vi hjelpe til å engasjere folk. Dere 

finner også kontaktinformasjon og annen informasjon på hjemmesida: 

www.alvseikesbordercollie.no  Og husk at det er fritt fram for ungdommer å melde sin 

interesse for gjeterhund og aktiviteter også. Dette er en fin hobby for ungdommer. Og jeg 

pleier å si, at en investering i en valp og noen hundekurs på din sønn eller datter, gir en fin 

avkastning når de etter hvert brenner for å være med på alt av sauesanking og annet arbeid 

med sau, fordi de ønsker å bruke det de har trent hunden opp til. 

  

Det har vært et storkurs i Løten i vår. Kurset var fullbooka med deltagere fra Furnes, 

Ringsaker, Vestfold og Telemark. Ellers har det vært veldig mange privattimer med 

undervisning, som er en veldig grei løsning for de som ikke har mulighet å møte de dagene 

det er satt opp kurs. 

  

For å gi alle medlemmene et tilbud om et gjeterhundtreff som skulle være retta mot alle 

nivåer, så  hadde vi ei samlingshelg første helga i august 2015. Vi holdt da gjeterhundprøver 

i alle klasser, både kl 1, kl 2 og kl 3. Vi hadde over 40 deltagere både lørdag og søndag, og 

tilbud om sosialt samvær på kvelden og gratis overnatting. Dette ble ei veldig trivelig og 

travel helg, med mye flytting av sau, og tilrigging og nedrigging. Men gøy var det. Det kom 

mange tilreisende fra både Øst- og Vestlandet. 

  

Det var to personer og tre hunder fra Løten som deltok på Norgesmesterskapet i gjeterhund 

i 2015. Det var Henry Alvseike med Rina, og Randi V Alvseike med Dot og Verona som dro 

fra Løten, sammen med 6 andre hunder fra Hedmark. Vi reiste til og kjempa mot de andre 

http://www.alvseikesbordercollie.no/
http://www.alvseikesbordercollie.no/


90 hundene som hadde kvalifiserte fra andre fylker i Norge, og som nå møttes i NM. Verona 

ble beste hund fra Løten, som kom i finalen og endte på 12. plass. 

  

Vi sto også som arrangører for Nordisk Nursery i 2015. Nursery er en konkurranse for 

hunder som er yngre enn 3 år, og som er gode nok til å konkurrere i klasse 3 til tross for sin 

unge alder. Første helga i november var det Norsk Nursery i Etne i Hordaland, hvor en hund 

fra Løten dro, det var Keyla på 1 år og 5 måneder med eier Randi V Alvseike. Og helga etter 

dro de 10 beste unghundene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland til Dotterud i Løten, 

nærmere bestemt hos Randi og Henry Alvseike, hvor Nordisk Nursery ble arrangert. Vi 

hadde en dommer fra Irland, med navn Allistair Lyttle, og meddommer fra Skottland, med 

navn Hamish Mitchel. Nok ei trivelig og travel helg, med mange gode og dyktige hunder og 

førere. Veldig hyggelig å få arrangere konkurranse for folk fra det store utland. Og bare til 

informasjon, går den Europeiske Nursery av staben i Nederland andre helga i mars 2016. 

Mer info på www.alvseikesbordercollie.no 

  

Godt nytt år, og takk for det gamle fra gjeterhundkontrakt i Løten, Henry Alvseike, og 

sekretær i Hedmark gjeterhundlag, Randi Vesterøy Alvseike 

 

 

 

Avlsutvalget 

Årets kåring ble holdt den 26.09 hos Øystein Knutsen.Det ble stilt 31 dyr av NKS og farga 

spel, fra 6 besetninger, det ble kåret 22NKS og 2 Farga Spel. Martin Opsal var dommer og 

Per Lindholdt sekretær. 

Sløyfekåring 

Hvit 201513413 Per Lindholt 

Rød 201513406 Øystein Knutsen 

Blå 201513407 Øystein Knutsen 

Det oppfordres til bruk av avkomsgranska værer og kåra værlam! 

Avdeling 21 sliter med og få til nok verlam som holder krava til insett. og det er nå kun 2 

besetniger igjen . 

 

http://www.alvseikesbordercollie.no/

