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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, Stig-Runar Størdal, Audun Seilen. Knut 

Nymo, Arne Christoffer Sand 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Personlige vararepresentanter, Gjerterhundlag/nemnder, Lars Erik Wallin 

 

 

Bærum, 18. august 2015 

 

Referat telefonmøte tirsdag 18. august 2015 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig-Runar Størdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
24/2015 Godkjenning av innkalling 
25/2015 Godkjenning av protokoll møte 28. mai 2015 
26/2015 Valg av nestleder 
27/2015 Nytt dommerutvalg 
28/2015 Møte med NKK 
29/2015 Arbeidsplan 2015 
30/2015 «Arbeidshunden» Prosjekt 2015 
31/2015 Bytting av hund på landslaget 
32/2015 NM 2015 
33/2015 CSC 2017 
34/2015  Oppmerksomhet ved profilerte personers bortgang i gjeterhundmiljøet 
35/2015 Eventuelt 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 28. mai 2015 
 Vedlegg 2: Referat møte med NKK 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 
 Vedlegg 4: Foreløpig plan for arbeidet 

 
Saker: 
 
24/2015 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
 
25/2015 Godkjenning av protokoll møte 28. mai 2015 
  Vedlegg 1: Referat møte 28. mai 2015 

Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
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26/2015 Valg av nestleder  
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter følger saken 
Saksutredning:  
Etter landsstyret har utpekt leder for gjeterhundrådet skal nestleder 
velges av gjeterhundrådet.  
Nestleder forrige periode: Audun Seilen 

 

Vedtak:  
  Audun Seilen ble gjenvalgt.  
 
27/2015 Nytt dommerutvalg  
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter følger saken 
Saksutredning:  

  Dommerutvalget er valgt, og de består nå av følgende personer: 
  Valgt i 2015: 

Øst:  Ole Martin Nymoen 
Vara: Jon Aas  

 
  Midt:  Bjørn Berntsen 
  Vara: Jostein Almaas 
  
  Vest: Magnus Grimeland 
  Nord: Johnny Eliassen 
 

Vedtak:  
  Saken ble tatt til orientering. 
 
28/2015 Møte NKK 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: Referat møte med NKK 
Saksutredning:  
I juni ble det avholdt det årlige samarbeidsmøte med NKK. Møtet ble 
satt opp i tråd med samarbeidsavtalen. NSG sine representanter til 
møtet er Generalsekretær; Lars Erik Wallin, NSG styreleder; Tone Våg, 
Gjeterhundrådsleder; Arne J. loftsgarden, Gjeterhundansvarlig; 
Cathinka Kjelstrup.  
Agenda for møtet:  
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1-2015 Medlemssystemet i NKK 

2-14/15 Kontingent 

3-14/15 RAS 

4-14/15 Vedtak Landsmøte 2015 

5-14/15 Registrering av hunder på meritter 

NKK er positive til det gode samarbeidet med NSG, og fremgang er 
gjort i flere saker. Sakene som er tatt opp jobbes videre med. 
 
Medlemssystem 
NSG og NKK samarbeider om å opprette et system i NKK hvor våre 
medlemmer er innlemmet i en egen gruppe. Sekretæren har ansvar for 
å oppdatere og godkjenne medlemmer i gruppen, slik at kun 
medlemmer av NSG får fordelene. For at systemet skal håndteres 
enkelt faktureres kontingent på 160kr direkte til medlemmene i NSG 
som bruker systemet i stede for at dette skal faktureres først NSG og 
deretter ut til våre medlemmer. Dette alternativet var minst 
ressurskrevende og sparer på kostnader for NSG i forhold til håndtering 
av systemet. 
 
Søknad om bruksprov  
Det skal søkes om å få innvilget bruksprov(GP) som krav for å avle på 
border collie etter vedtaket på landsmøte 2015.  
 
Søknad om DNA test 
Det skal søkes om å få innvilget DNA-test som krav for å avle på border 
collie etter vedtaket på landsmøte 2015.  
 
Søknad om registrering av hunder på meritter 
Avlsrådet har hatt saken oppe til diskusjon, og følgende ble bestemt 
med henhold til registrering av hunder på meritter: 
- Hunden må ha godkjent gjeterhundprøve i klasse 2 
- Dommeren som godkjenner hunden må komme med en uttalelse 

om hunden gjeter på en rasetypisk måte. 
- Hunden trenger ikke bli bedømt av en utstillingsdommer. Jfr. 

Rasespesifikk avlsstrategi for Border Collie.  
 

RAS 
Tabeller er oppdatert i RAS, noen fakta feil er rettet og tekstene er 
gjennomgått av Flatebø med tanke på utforming av tekst. Det minnes 
om at dette ikke er en revidering, kun oppdatering. 
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Les igjennom på forhånd og kom med kommentarer på møtet. Om ikke 
det foreligger kommentarer blir RAS godkjent som den er. 
 
Arne gikk gjennom alle punktene og følgende vedtak ble fattet: 
 
Vedtak:  
Gjeterhundrådet innstiller til landsrådet at det ønskes et 
medlemssystem slik som foreslått av NKK. Cathinka skriver forslag til 
søknader for DNA, bruksprov og meritter som sendes rundt og 
godkjennes av rådet. Kommentarer på RAS sendes sammen med 
godkjenning av referat.  

 
29/2015 Arbeidsplan 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Arbeidsplan 
 
Saksutredning:  
Arbeidsplanen ble gjennomgått punkt for punkt og nødvendige 
oppdateringer gjøres.  
 
Vedtak:  
Arbeidsplanen blir tatt til etterretning.  

 
30/2015 «Arbeidshunden» Prosjekt 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Foreløpig plan for arbeidet 
Saksutredning:  
Plan og litt mer om prosjektet kommer før møtet. Arne presenterte 
prosjektet. Etikk rundt bruk av gjeterhund og sau bør innlemmes i 
prosjektet.  

 

Vedtak:  
Cathinka og Arne Christoffer lager en plan på tidsperspektiv og 
begynner og sette sammen innhold som blir tatt med videre til neste 
møte. Rådet ønsket spesielt et punkt om etikk ved bruk av gjeterhund 
inn i prosjektet.  
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31/2015 Utøvers rett til og bytte ut kvalifiserte hunder til prøver (WT, 
CSC, Nordisk, og NM) 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg følger saken 
Saksutredning:  
 
Det er søkt om bytting av hund til CSC og Nordisk. Et par av de norske 
utøverne vurderer nå at de har en annen hund som er bedre enn den 
som er kvalifisert på laget. Søknad er mottatt om bytte av hund.  
 
Følgende står i reglene for CSC: 
5.1. 

Each to the CSC admitted Continental member may enter one team 

with a maximum of eight dogs. It is allowed to bring two reserve dogs 

with the team in case one or two of the team dogs is/are not able to 

run due to illness, accident, etc. The reserve dogs are submitted at the 

same time as the team dogs. After the organising member has received 

the entries, no alterations can be made. The organising country will 

publish the teams and reserve dogs in a catalogue. 

Nordisk har ingen regler for innmelding av laget.  

I VM er det personlig reserve for laget.  

Bytting av personlig reserve vil ikke medføre til at status for de som står 

på reserve listen blir endret. Norge ønsker selvfølgelig å sende et 

optimalt lag til både Nordisk og CSC.  

For 2015 er lagene til både Nordisk og CSC meldt inn til arrangør. 

Bytting av hund til CSC kan være vanskelig, bytting av hund til nordisk 

kan være enklere.  

En fremtidig løsning bør utarbeides. Saken kan videresendes til 

prøvenemnda.  
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Vedtak:  
Søknadene blir avslått med bakgrunn i regel 12.1.g. i prøvereglementet 
Cathinka former et avslag på søknadene til utøverne som har søkt. 
Rådet ønsker å fremlegge temaet om bytting mellom egne hunder på 
NM møtet. Etter innspill fra dette møtet, utarbeides forslag til endring 
av pkt. 12.1.g i prøvereglement av prøvenemnda som legges til grunn 
for endelig vedtak for sesongen 2016. 
 
 

32/2015 NM 2015 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter fulgte saken  

 
Saksutredning:  
Cathinka orienterer om status for NM 2015. Det planlegges møte med 
alle ledere for gjeterhundlag og nemnder. Saksliste og agenda må 
settes for dette møte. Møtet blir lagt til torsdagen og innkalling bør 
sendes snarest ut til ledere. Rådet får dekket en natt med overnatting 
og møtegodtgjørelse.  
 
Vedtak:  
Invitasjon sendes til fylkesledere rundt om i landet, om ikke fylkesleder 
kan stille, så skal en representant sendes fra styret i gjeterhundlaget/-
nemnda. Saksliste og agenda utarbeides til neste møte.  
 

33/2015 CSC 2017 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen vedlegg følger saken 
Saksutredning:  
Alle regionene har fått oppfordring fra prøvenemnda om å søke om EM 
2017.  
 
Vedtak:  

  Saken ble tatt til etterretning, og representantene tar saken videre ut. 
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34/2015  Oppmerksomhet ved profilerte personers bortgang i 
gjeterhundmiljøet 
 
Dokument som fulgte saken: 
  Ingen vedlegg følger saken 
Saksutredning:  
Hvis noen skal hedres så skjer dette fylkesvis. Det kan bli vanskelig å 
følge opp alle som går bort, og i hovedsak ønsker ikke rådet å gjøre 
noen forskjell på personer i ulik grad de har bidratt til 
gjeterhundarbeidet. 
 
Vedtak:  
Oppmerksomhet ved bortgang skjer fylkesvis. Det kan være ønskelig 
fra NSG og markere enkeltpersoners bortgang, dette skjer da i regi av 
NSG eller som et samarbeid mellom NSG og fylkeslag.  

 
 
35/2015 Eventuelt 

 Vara for region vest er dessverre gått bort og det må velges ny 
vara for regionen. Valget foregår slik som et valg er bestemt å 
foregå.  

 
Forfall eller eventuelt kan meldes til Cathinka ck@nsg.no eller på sms 416 77 608 
 
mvh 
Cathinka Kjelstrup 
Gjeterhundansvarlig 
Norsk Sau og Geit 
 
 
 
 

mailto:ck@nsg.no
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Vedlegg 1: Referat møte 28. mai 2015 
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 

mailto:nsg@nsg.no
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  Vedlegg 1: Referat møte 26. februar 2015 
Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 

   
 
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 
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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 2 

Til NKK og NSG: Trine Hage, Øystein Eikeseth, Elisabeth Jangås, Kristin Aukrust, Lars Erik 

Wallin, Arne Loftsgarden, Cathinka Kjelstrup. 

Kopi til: Gjeterhundrådet, Styret i NSG 

 

Oslo 05. juni 2015 

Referat fra samarbeidsmøte fredag 05. juni 2015  

hos NKK klokken 10.00 

Møtt: Trine Hage, Øystein Eikeseth, Elisabeth Jangås, Kristin Aukrust, Lars Erik Wallin, 

Arne Loftsgarden, Cathinka Kjelstrup. 

Saker: 

1-2015 Medlemssystemet i NKK 

2-14/15 Kontingent 

3-14/15 RAS 

4-14/15 Vedtak Landsmøte 2015 

5-14/15 Registrering av hunder på meritter 

 

1-2015 Medlemssystemet i NKK 

Gjentagende registreringsproblemer av valpekull for medlemmer av 

NSG.  

NKK tar tak i problemet på sin side, ved og informere sine ansatte 

og innleid sentralbord tjeneste, om samarbeidsavtalen med NSG. 

NSG er raseklubben for border collie og working kelpie, og har 

samme rettigheter som andre klubber i NKK.  

NKK presiserer at de ikke aksepterer at NSG medlemmer ikke blir 

behandlet som medlemmer. NSG kommuniserer til NKK om 

problemene vedvarer.  
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NSG må informere sine medlemmer om gjeldene 

registreringsrutiner: 

- Alle valper må være id merket før registrering 

- Parringsbevis må være i orden 

- Testikkelattest for hanhund må være vedlagt 

Informasjon vil bli tilgjengelig på NSG sine sider og komme ut til 

medlemmene.  

2-2015 Kontingent 

NKK har tidligere gitt uttrykk for at kontingenten kanskje bør økes. 

Et system som tar seg av medlemmene slik at de får fulle rettigheter 

og som viser antall medlemmer i systemet er ønskelig. 

NKK kom med et forslag om at de krever inn grunnkontingenten 

fra medlemmer av NSG som ønsker å benytte seg av NKK sine 

tjenester. Løsningen vil kreve at gjeterhundansvarlig bekrefter at 

NSG medlemmer som skal meldes inn i NKK med grunnkontingent 

er NSG medlemmer. 

For fulle rettigheter i NKK systemet når det gjelder registrering av 

valper fra oppdrettere med kennelnavn vil kreve at kapittel 7 i NKK 

sine lover gjøres gjeldene for NSG sine medlemmer.  

Saken ønskes ferdigbehandlet og eventuelt innført innen 1.1.2016.   

3-14/15 RAS 

NSG informerte om at noen feil har blitt rettet opp, og at tabeller er 

oppdatert med tall for 2014. Den nye versjonen sendes NKK så 

snart den er godkjent av gjeterhundrådet og styret i NSG. 

 

 

4-14/15 Vedtak landsmøte 2015 



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 

 

NSG informerte om vedtak fattet på landsmøte 2015. NKK sa at 

søknad med protokoll fra møtet må sendes inn til sunnhetsutvalget 

for behandling. Første møte i sunnhetsutvalget er i oktober. 

Tidligere praksis i organisasjonene ble diskutert, og søknader med 

begrunnelse for både helse krav og meritt krav sendes inn. 

 

5-14/15 Registrering av hunder på meritter.  

NKK har tidligere ønsket at NSG undersøker mulighetene for å 

registrere hunder på meritter. Søknad må komme fra NSG, med 

beskrivelse av kriterier.  



Gjeterhundrådet 

 

 

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

Møte NKK 

  5. juni 

Arne Loftsgarden 
Cathinka 
Kjelstrup Lars 
Erik Wallin, 
Styreleder NSG  Gjennomført 

Møte med de Nordiske 
landene 

  

Nordisk 
Mesterskap i 
Danmark 

Leder, Sekretær, 
en fra 
prøvenemnda   

Organisasjonskart 
Lage en oversikt 
over hvem som 
sitter hvor   Cathinka   

Arbeidshunden 2015 Oppfølging av 
hovedmål Året 2015 

Gjeterhundrådet 
Cathinka  

Utnevne nye 
representanter til rådet   01.jun    Gjennomført 

Utnevne nye 
representanter til 
dommerutvalget   01.aug    Gjennomført 

Instruktørutdanning Ajourføre 
instruktørutdanning 1.okt.     

Møte med 
Gjeterhundlag/nemnder 

Organisere et møte 
med ledere av alle 
fylkes gjeterhundlag 
og nemnder NM 

Gjeterhundrådet 
Cathinka  

Nytt Gjeterhundprogram 

Denne saken har 
vært på planen siste 
årene, og skal 
utarbeides mer. Plan: 1.okt. 

Gjeterhundrådet 
Cathinka  



Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 
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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 
o Ved rovdyrangrep (tidlig nedsanking). 

 
 

Anskaffelse av gjeterhund 
 

- Film 

- Brosjyre Gjeterhund – vedlagt i mail 

- Artikler på hjemmesiden 

- Artikler i bladet 

- Undersøke aktuelle filmer som allerede er laget 

 

 

 

 

 


