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Oppsummering vedlegg: 
 Vedlegg 1: Referat møte 16. desember 2015 
 Vedlegg 2: Referat prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat avlsrådet 
 Vedlegg 4: Referat dommerutvalget 
 Vedlegg 5: Regnskap 2015 og Budsjett 2016 
 Vedlegg 6: Prøveregler 
 Vedlegg 7: Dreiebok for gjeterhundprøver 
 Vedlegg 8: Nytt gjeterhundprogram 
 Vedlegg 9: Referat NKK 
 Vedlegg 10: Svar fra NKK GP 
 Vedlegg 11: Svar fra NKK registrering på meritter 
 Vedlegg 12: Brev Buskerud Gjeterhundnemnd 
 Vedlegg 13: Arbeidsplan 2016 
 Vedlegg 14: Mal instruktørutdanning 
 Vedlegg 15: Forslag til arbeidsplan 2016 
 Vedlegg 16: RAS 
 Vedlegg 17: Utkast til avtale med NWKK 
 Vedlegg 18: Status CEA 
 Vedlegg 19: Brev til landslagsutøvere 
 Vedlegg 20: Retningslinjer lagkaptein 

 Vedlegg 21: Innspill til sak 14 
 

 
Møtt: Arne Loftsgarden, Audun Seilen, Stig Runar Størdal, Knut Nymo, Ove Holmås, 
Lars Erik Wallin, Cathinka Kjelstrup. 
 
Forfall: Arne Christoffer Sand. 
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Saker: 
 
1/2016 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
2/2016 Godkjenning av protokoll møte 18. desember 2014 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
 
3/2015 Orienteringssaker 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 2: Referat prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat avlsrådet 
 Vedlegg 4: Referat dommerutvalget 
Saksutredning:  
Referater fra utvalgene under gjeterhundrådet. 
 
Vedtak:  

  Referatene godkjennes. 
 
 
4/2015 Regnskap 2015 og budsjett 2016 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Regnskap 2015 og budsjett 2016 
Saksutredning:  
Oversikt over regnskapet 2015 og budsjett for 2016 
 
Lars Erik hadde ingen kommentarer til budsjett og NSG har større fokus 
på Gjeterhund enn noen gang.  
 
Vedtak:  

  Regnskapet for 2015 og budsjett for 2016 godkjennes. 
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5/2016 Prøveavgift 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Prøveavgift økte i 2015 til 60kr per start. 
 
Vedtak:  

  Prøveavgift blir fastsatt til 60kr per start. 
 
6/2016 Arbeidsplan 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 13: Arbeidsplan 2015 
 Vedlegg 15: Forslag arbeidsplan 2016 
Saksutredning:  
Arbeidsplan blir gjennomgått.  
 
Vedtak:  

  Arbeidsplan for 2016 blir vedtatt.  
 
7/2016 Prøveregler – ferdig revideres 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 6: Prøveregler 
Saksutredning:  
Prøveregler har blitt sett på av prøvenemnd og dommerutvalget, og 
skal nå endelig godkjennes av rådet. Innspill fra tidligere møter er tatt 
med.  
 
Endre pdf på hjemmesiden. 
 
Vedtak:  
Regler for gjeterhundprøver blir vedtatt med endringer som ble lagt inn 
under møte.  
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8/2016 Dreiebok – ferdig revideres 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 7: 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.  
 
Vedtak:  
Dreiebok for gjeterhundprøver blir vedtatt med endringer som ble lagt 
inn under møte. 

 
 
9/2016 RAS 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 16: RAS 
Saksutredning:  
Oppdateringer gjøres årlig og avlsrådet gikk nøye gjennom dokumentet 
på sitt arbeidsmøte. 
 
Vedtak:  
RAS godkjennes av gjeterhundrådet innen 1. april.  
 

10/2016 NKK 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 9: Referat fra møte med NKK 
 Vedlegg 10: Svar fra NKK GP 
 Vedlegg 11: Svar fra NKK registrering på meritter 
 Vedlegg 18: Status CEA 

Saksutredning:  
Arne L. og Cathinka var på NKK møte i januar sammen med Lars Erik 
Wallin, Generalsekretær. 
Det har kommet svar fra NKK på søknader om bruksprov og registrering 
på meritter. 
 
Vedtak:  
Ved registrering av hunder fra ISDS må pedigree foreligge. Samarbeidet 
med NKK fortsetter, og arbeidet med søknader legges inn i 
arbeidsplanen.  
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11/2016 Instruktørutdanning 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 14: Mal instruktørutdanning 

Saksutredning:  
Instruktørutdanningen ble omformet i 2011-12. Rådet utviklet en ny 
mal i 2014.  
Følgende personer ble den gang utpekt som hovedinstruktører: 

 Egil Syversbråten 
 Jo Agnar Hansen 
 Marianne Byrkjeland 
 Jon Sand 

Disse instruktørene kan fylkeslaga bruke som instruktører på 
instruktørkurs, uten nærmere godkjenning av Gjeterhundrådet. Skal 
andre personer brukes, må dette godkjennes av Gjeterhundrådet. Det 
er ønskelig med noen flere personer på lista over, blant annet for å få 
bedre geografisk spredning. Fylkeslaga bes komme med innspill. 

Arne har forespurt alle om de ønsker fortsatt å sitte som 
hovedinstruktører 2 år til, og det har de alle takket ja til.  

Et innspill er at hovedinstruktørene ofte ønsker at kursene planlegges i 
god tid i forveien.  

Forslag: 

Gjeterhundrådet oppnevner instruktørene for 2 år. De blir da igjen 
forespurt.  

 
Vedtak:  
Gjeterhundrådet oppnevner instruktørene for 2 år. De blir da igjen 
forespurt. Det opplyses på hjemmesiden at hovedinstruktørene bør 
kontaktes i god tid i forveien (1 år). Malen gjelder aspiranter og nye 
instruktører, oppdateringskurs ordner fylkene med selv. Det bør meldes 
inn behov fra fylkene om aspiranter.  
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12/2016 Landslag 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 19: Brev til landslagsutøvere 
 Vedlegg 20: Retningslinjer lagkaptein 
Saksutredning:  
 
Lagkaptein 

Signaler i fjor sa at øverst rangerte bør være kaptein og at rådet 

utnevner kaptein. 

Oppgaver til lagkaptein ble funnet i arkivet. Disse må justeres litt, men 

det bør foreligge noen retningslinjer for kaptein. 

Gjeterhundansvarlig ordner oversikt over fly, reisevei og felles middag 

slik som ble gjort i fjor. Dette var godt mottatt. Dette kan også 

selvfølgelig gjøres i samråd med lagkaptein.  

Representasjon på CSC og Nordisk Møte – hvem stiller for Norge?  

Gjeterhundansvarlig stiller på nordisk som sekretær og EM som 

sekretær for Norge (uten stemmerett).  

 
Vedtak:  
Torbjørn Jaran Knive blir oppnevnt til lagleder og til å møte i CSC og 
Nordisk. Retningslinjer for lagkaptein sendes ut til godkjenning av 
rådet.  

 
13/2016 CSC 2017 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
NSG informerer fylkeslag i region øst om de har innspill på personer til 
en komite, Gjeterhundrådet står fritt til å peke ut en komite. 
Gjeterhundrådet står for arrangementet. Et eventuelt overskudd blir 
brukt på et gjeterhundprogram.  

 
Vedtak:  

  Cathinka former et brev ut til fylkene.   
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14/2016 Føringer for valg av råd og utvalg 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 21: Innspill til sak 14 
Saksutredning:  

 

Føringer for valg av rådsmedlemmer og regionrepresentanter.  

- 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, gjennom 

fylkeslaget i Sau og Geit, 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. 

 

Fordeling år 1: 

- To regioner sitter til 2016 (region vest og nord) 

- To regioner byttes/tar gjenvalg 2015 (region øst og midt) 

- Leder sitter 2 år.  

- Deretter velges rådsmedlemmer for 2 år.  

Dette for å unngå utskiftning av hele rådet samtidig.  
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Stig Runar Størdal fremmet følgende forslag (Det vises til vedlagte 
dokument): 
 
1. Gjeterhundlaget/-nemnda foreslår kandidat fra sitt fylke, til eget fylkesstyre 

i NSG. 

2. Fylkesstyret foreslår kandidat til NSG. Fylkesstyrene står fritt i å foreslå 
egen kandidat, men de kan også foreslå kandidat fra andre fylker i 
regionen.  

3. NSG sitt styre utnevner regionrepresentanter med vara til gjeterhundrådet. 
Styret i NSG kan da få inn flere forslag på kandidater. Dette gjør at styret 
står friere til å vurdere gjeterhundrådets samla sammensetning, blant 
annet kjønn, bakgrunn/kompetanse, geografisk spredning og annet 

 
Rådet stemte over forslagene og resultatet ble som følger: 
3 medlemmer stemte for forslaget som ligger som saksutredning om Føringer 
for valg av rådsmedlemmer og regionrepresentanter. 
Stig Runar Størdal ba om å få protokollført at han stemte for eget innsendt 
forslag. 
 
Vedtak: 
Føringer for valg av rådsmedlemmer og regionrepresentanter blir som foreslått 
i saksutredningen 

 
 
 
15/2016 Avtalen med NWKK og avlsråd NWKK 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 17: Utkast til avtale med NWKK 
Saksutredning:  
Norsk Working Kelpie vil ha en samarbeidsavtale på plass. 
 
Avlsrådet sitt vedtak i saken: 
Working Kelpie får en observatør i utvalget til slutten av 2017, med mål 
om å opprette et eget avlsråd for Working Kelpie.  
 
Gjeterhundrådet gikk over avtalen og tilføyde de nødvendige endringer.  

 
Vedtak:  
Avtalen oversendes til Norsk Working Kelpie Klubb for så å godkjennes 
av styret i NSG. 
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16/2016 Nytt gjeterhundprogram 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 8: Nytt gjeterhundprogram 
Saksutredning:  
Programmet er sendt til en utvikler som har startet på programmering 
av programmet. Gruppen venter på startskudd for å fordele oppgaver 
og begynne arbeidet.  
 
Vedtak:  
Gruppen får bevilget avsatte midler fra budsjett til å komme i gang med 
arbeidet.  

 
17/2016 Brev fra Buskerud Gjeterhundnemnd 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Vedlegg 12: Brev fra Buskerud Gjeterhundnemnd 
Saksutredning:  
Buskerud gjeterhundnemnd har sendt brev til rådet.  
 
Prøvenemnda videreformidlet i sin behandling at et høringsskriv 
utarbeides til fylkene om en eventuell endring av regler for 
Norgesmesterskapet.  
 
I prøvereglene har avlsrådet og prøvenemnda kommet med innspill på 
at regler for klasse 1 blir stilt tilbake til 100 poeng totalt, og det kreves 
fremdeles 60 poeng for å oppnå bruksprov. 
 
 
Vedtak:  
Svarbrev til Buskerud blir formet og godkjent av gjeterhundrådet. 
Regler for NM i gjeterhund blir sendt ut til alle fylkene på høring.   
 
Norgesserien 2016 er vedtatt. Fylkene vil få mulighet til å uttale seg om 
norgesserien 2017. 
Ved at norgesserien spres over flere helger, og bedre geografisk 
fordeling gjør det at dette gir flere valgmuligheter for deltagerne 
gjennom sesongen. Dette gjør at sauebøndene fritt kan prioritere 
norgesserien utenom sanken.  
 
Bruksprov blir satt til 60 av 100 poeng.  
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Et høringsskriv utarbeides til fylkene om å sikre dyrevelferden og en 
eventuell endring av regler for Norgesmesterskapet. En bane lages i 
2016 etter den tiden arrangøren finner disponibel.   
Spørsmål om nordisk blir besvart etter referatet fra nordisk. 
 

 
 
18/2016 Status NM 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Arrangementet virker til å være i rute.  
 
Gjeterhundrådet melder NM arrangøren i 2016 om behov for lokale til 
eventuelle møter under NM. (Åpent gjeterhundmøte og møte med 
fylkeslederene) etter neste møte i gjeterhundrådet. 
 
Vedtak:  
Søknad om dommer til NM og kontrakt for NM må være 
gjeterhundrådet ved gjeterhundansvarlig i hende før 1. april.  

 
 
19/2016 Arbeidshunden 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Cathinka orienterte om prosjektet.  
 
Vedtak:  

  Prosjektet går videre i 2016 og følges opp så fort som mulig. 
 
20/2016 NM 2017 – Rådets holdning 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter fulgte saken 
Saksutredning:  
Kort redegjørelse om saken, og rådets holdning. 
 
Vedtak:  

  Arne redegjør for styret i NSG holdningen til rådet.  
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21/2016 Eventuelt 
 

- Ingen saker på eventuelt. 
 
 
 


