
Gjeterhundrådet 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 
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Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

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

 

 

Bærum, 30. august 2015 

 

Referat telefonmøte onsdag 30. september 2015 
 
Møtt: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig-Runar Størdal, Audun 
Seilen, Knut Nymo, Cathinka Kjelstrup 
 
Saksliste: 
36/2015 Møte med fylkeslederne 
37/2015 NM-møte 
38/2015 Søknad om CEA-test som registreringskrav 
39/2015 Søknad om bruksprov som registreringskrav 
40/2015 Eventuelt 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Søknad om CEA-test som registreringskrav 
 Vedlegg 2: Søknad om bruksprov som registreringskrav 
  

Saker: 
 
36/2015 Møte med fylkeslederne  

 
Dokument som fulgte saken: 
 Power-point med presentasjon 
Saksutredning:  
Møte med alle fylkeslederne på NM 

 

Vedtak:  
  Endringer ble gjort i presentasjonen.  
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37/2015 NM-møte 
 
Dokument som fulgte saken: 
 Power-point med presentasjon 
Saksutredning:  
NM-møte presentasjonen blir gjennomgått 

 

Vedtak:  
  Endringer ble gjort i presentasjonen.  
 
38/2015 Søknad om CEA-test som registreringskrav 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 1: Søknad om CEA-test som registreringskrav 
Saksutredning:  

   
 

Vedtak:  
    
 
39/2015 Søknad om bruksprov som registreringskrav 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 2: Søknad om bruksprov som registreringskrav 
Saksutredning:  

  NSG skal nå søke NKK om registreringskrav på border collie.  
 

Vedtak:  
  Endringer ble gjort på søknaden 
 
40/2015 Eventuelt 
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Vedlegg 1 
Til Norsk Kennelklubb 

Kopi: Gjeterhundrådet, Avlsrådet for Gjeterhund 

 

 

 

 

Søknad om DNA-test 

Norsk Sau og Geit søker herved om at DNA-test for Collie Eye Syndrome (CEA) er et krav til foreldre 

ved registrering av valper.  

 

NSG gjorde følgende vedtak på landsmøte våren 2015: 

 

Landsmøtet vedtok kravet om DNA-test for CEA og godkjent gjeterhundprøve (GP) som kriterier ved 

registrering av valpekull hos Norsk Kennel Klub 

 

 

Følgende mal ble godkjent: 

 

Foreldredyr  Foreldredyr  Registrering 

DNA normal DNA Normal 

DNA Bærer 

DNA Affisert 

Ikke DNA test 

Godkjent registrering 

DNA Bærer DNA Bærer Ikke godkjent for registrering 

DNA Affisert DNA Bærer 

DNA Affisert 

Ikke godkjent for registrering 

 

Det betyr at minst et foreldredyr skal ha kjent DNA-status for CEA.  

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

 

 

Lars Erik Wallin         Cathinka Kjelstrup  

generalsekretær       rådgiver gjeterhund 

 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 

E-post: gjeterhund@nsg.no 

Vår referanse: 

Deres referanse: 

 

 

Ås, 15. september 2015 
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Vedlegg 2 
Søknad om registrering 

Norsk Sau og Geit søker med dette om at godkjent gjeterhund prøve kl 1 innføres som krav på 

foreldredyr av rasen Border Collie for registrering av valper hos Norsk Kennelklubb.  

Begrunnelse: 

Norsk Sau og Geit har i mange år jobbet for å bevare Border Collien sine unike egenskaper som 

gjeterhund. De er disse nedarvede egenskapene som gjør border collien til den foretrukne rase når 

gjeterhund skal anskaffes. 

Gjeterhundprøvene vi har i dag er utviklet over tid, og er tilnærmet lik i de fleste land som avler 

Border collie. De gjør oss i stand til å bedømme hundens nedarvede egenskaper og evne til å ta i mot 

lærdom. Det er disse egenskapene som NSG ønsker å verne gjennom et minimums ferdighetskrav før 

valper kan registreres. 

Gjeterhundprøvene er delt inn i tre klasser. 

 Kl 1 – hunden må vise at den innehar de grunnleggende egenskapene som gjør at den kan 
benyttes som gjeterhund.  

 Kl 2 – hunden må vise større grad av modenhet, evne til å ha tilegne seg lærdom og arbeide 
på større avstander. 

 Kl 3 – I denne klassen finner vi de hundene som har tilegnet seg mest ferdigheter og evner og 
benytte dem på en best mulig måte. Kravene i denne klassen er vesentlig større enn i kl. 1 og 
2. 

I Norge er det NSG som fastsetter reglene for gjeterhund prøver. I kl. 1 og 2 er maksimalt 90 poeng 
oppnåelig. I klasse 3 varierer antall oppnåelige poeng fra 100 til 170, alt etter hvilke momenter som 
inngår i prøven. Oppnådd 60 poeng eller mere gir godkjent gjeterhund prøve. 

Gjennom undersøkelser av kull de siste årene viser det seg at gjennomsnittlig 75 % av alle border 

collier som får valper har godkjent gjeterhund prøve. Det er ønskelig å beholde disse egenskapene 

videre i populasjonen, og derfor mener NSG at et krav om godkjent gjeterhund prøve vil være den 

viktigeste innsatsfaktor for å bevare disse egenskapene. Norsk Kennel Klubb har også siste året 

fokusert på at hundene av de ulike rasene skal brukes til det de er avlet frem til, og border collien er 

avlet frem for å være en unik gjeterhund. 

  

 


