
Medlemsbrev 1/2016

Først vil jeg få takke for tilliten som leder av Sør-Trøndelag Gjeterhundlag (STGL). Styret for
2016 består av leder Svein-Helge Herrmann, Nestleder Kjell Olav Hoel, Kasserer Elin 
Nissestad, Sekretær Sissel Kvam Ulvin, styremedlem Nina Sand, og varamedlem til styret 
Kristn D. Skjerve.

STGL sin hovedoppgave er å motivere og hjelpe lokallagene av Sør-Trøndelag Sau og Geit i 
sitt gjeterhund arbeid. STGL skal utdanne gjeterhund instruktører, og dommer til 
gjeterhundprøver. STGL skal også arrangere weekendkurs, avholde FM i bruk av gjeterhund, 
samt organisere uttak til NM i bruk av gjeterhund. Som medlem av STGL vil du få rabatt på 
de kurs og prøver som fylkeslaget arrangerer, og du vil i tillegg bidra til å styrke gjeterhund 
arbeidet i Sør-Trøndelag.

Vi tror at 2016 vil bli et spennende år for oss som bruker gjeterhund både i det praktiske 
arbeidet på gården og de som liker å møtes til vennskapelig konkurranse på gjeterhundprøve.

Styret har i år hovedfokus på å øke bruken av gjeterhunden i det praktiske arbeidet på gården. 
For å få til dette må alle lokallagene av Sør-Trøndelag Sau og Geit, og deres 
gjeterhundkontakter, gjeterhundnemder/lag jobbe for å få med alle som har gjeterhund på 
treninger, kurs og prøver.

STGL skal ta kontakt med alle lokallag i tiden fremover for å høre litt om planene dere har for
gjeterhund arbeidet. STGL vil oppfordre alle lokallag til å samarbeide tettere med andre 
lokallag av NSG for og letter kunne gjennomføre treninger, kurs og evt. gjeterhundprøver. Vi 
tror at belastningen på «ildsjelene» blir mindre om flere jobber sammen, og så blir det ikke 
minst mye artigere å treffe andre! 

I tillegg til å stimulere til økt aktivitet i lokallagene vil det i år også bli avholdt weekendkurs. 
Vi venter på endelig bekreftelse på hvor i fylket vi skal være, men slik det ser ut nå kommer 
det til å være på en plass med lange gjeterhund tradisjoner…….. Kurset blir helga 17.-19. 
juni, så det er bare å sette av datoen med det samme. I forbindelse med årets weekendkurs vil 
det bli avholdt medlemsmøte fredag 17. juni.

Hjemmesiden er vår informasjonsside til dere medlemmer. Vi vil i år prøve å sende ut 
informasjonen til medlemmene på e-post i tillegg til hjemmesiden. For å få dette til ønsker vi 
at dere skriver inn e-post adressen i merknadsfeltet når dere betaler medlemskapet for 2016. 
Vi vil oppfordre dere medlemmer til å sende oss bilder, og gjerne noen ord som vi kan legge 
ut på hjemmesiden. 

 

 

Fotokonkurranse: STGL vil i år premiere den av dere medlemmer som sender oss det beste 
bilde med tema gjeterhund. Det er styret i STGL som er jury, og premie for årets bilde vil bli 
delt ut på årsmøte. Bildene sendes til undertegnede. Vi gjør oppmerksom på at bildene vil bli 
lagt ut på hjemmesiden, og vil kunne bli brukt på hjemmesiden. 



Gjeterstaven: Dette er en serie hvor dere blir utfordret av andre i Sau og Geit til å si noe om 
der selv, bruk av hund, og ønsker for gjeterhund arbeidet i fylket 

Sør-Trøndelag Sau og Geit har søkt om å få arrangere NM i sauklipping og NM i bruk av 
gjeterhund i 2017. Vi venter svar på søknaden snart, men planleggingene av disse 
arrangementene er kommet godt i gang. Når det gjelder gjeterhund NM har vi nå fått på plass 
de fleste nøkkelpersonene. Det vil være behov for flere frivillige, så om du har lyst til å være 
med på denne spennende dugnaden i Sør-Trøndelag Sau og Geit er det bare å ta kontakt med 
undertegnede. Mer informasjon om dette kommer på hjemmesiden og på medlemsmøte den 
17. juni.

Om det er noe innenfor gjeterhund dere trenger hjelp til, eller noe dere trenger å diskutere så 
nøl ikke med å ta kontakt!

 

 

For Styret i STGL:

Svein-Helge Herrmann

Leder Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

s-hhkw@online.no

90583828
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