
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 

 

Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig Runar 

Størdal, Audun Seilen, Knut Nymo 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 
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Ås, 29. september 2016 

 

Referat til telefonmøte torsdag 29. september kl.20.00 
 
Saksliste: 
32/2016 Godkjenning av innkalling 
33/2016 Godkjenning av protokoll møte 29. juni 2016 
34/2016 Orienteringssaker 

- Referat prøvenemnda 
35/2016 Arbeidshunden 
36/2016 NM-møte 
37/2016 Samling for ledere av gjeterhundlag/nemnder  
38/2016 Status Working Kelpie 
39/2016 Orientering fra CSC og Nordisk 
40/2016 Poengpublisering NM 
41/2016 Arbeidsplan 
42/2016 Eventuelt 
 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 29. juni 2016 
 Vedlegg 2: Referat prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat møte Working Kelpie 
 Vedlegg 4: Arbeidshunden 

 
 
Saker: 
 
32/2016 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
33/2016 Godkjenning av protokoll møte 29. juni 2016 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
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34/2016 Orienteringssaker 
 

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

  Referatene godkjennes 
 
 
35/2016 Arbeidshunden 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Arbeidshunden 
Saksutredning:  
Prosjektet begynner snart å bli ferdig, og en video er klippet sammen 
for å vise bruk av hunden igjennom året.  
Presentasjon blir brukt på representantskapsmøtet i oktober og vil være 
tilgjengelig for fylkene i 2017 for å vise bruk av gjeterhund i arbeid.  
 
Vedtak:  
Cathinka sender ut film og presentasjon til alle og dette godkjennes på 
mail. 

 
 
36/2016 NM-møte 
 

Dokument som fulgte saken: 
  Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Årlig blir det organisert et NM-møte for å få informasjon fra saker rådet 
jobber med til de som er interesserte. De siste årene har det vært lite 
oppmøte på møtet. Noe av grunnen til dette kan være at 
kommunikasjonen ut til de som driver med gjeterhund er bedret og at 
de fleste allerede vet det som også sies på NM-møtet. I år vil et 
eventuelt NM-møte avholdes på grendehuset ved arenaen.  
 
Vedtak:  

  NM-møtet i år avholdes ikke.  
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37/2016 Samling for ledere i gjeterhundlag/nemnder 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
I fjor ble det avholdt i forbindelse med NM en samling for 
gjeterhundlag/nemnder. Dette for at gjeterhundrådet skulle få innspill 
til ulike saker.  
 
Forslag fra Arne Loftsgarden: 
En slik samling kan avholdes i starten av januar. Dette for å få bedre tid 
til de ulike sakene og for at innkalling skal være ute i god tid.   
 
Vedtak:  
Møtedato settes til 14. januar. Agenda og saksutredning arbeides frem 
til neste møte. Gjeterhundrådet stiller på møtet. Info om møtet sendes i 
neste email ut til fylkesledere, Cathinka former en tekst som 
gjeterhundrådet godkjenner. 

 
38/2016 Status Working Kelpie 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Referat møte Working Kelpie 
Saksutredning:  
Arne og Cathinka har vært på møte med Norsk Working Kelpie Klubb. 
For disse møtte Camilla Oden, leder, og Sara Nilsen. Forfall; Arnfinn 
Beito.  
Følgende ble diskutert: 

- Samarbeidsavtale med NWKK (forslag vedtatt av rådet) 
- RAS for WK 
- Avlsråd for WK 

Sakene ble diskutert og det blir i løpet av høsten sendt ut brev om 
innspill til kandidater til et avlsråd for WK. Når Avlsrådet er satt, starter 
arbeidet med å utvikle en RAS også for WK.  
Gjeterhundrådet har tidligere gjort vedtak om at det skal opprettes et 
eget avlsråd for WK innen 2017. (ref. sak: 15/2016) 
 
Vedtak:  

  Cathinka sender ut et skriv til fylkene om et Working Kelpie avlsråd.   
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39/2016 Orientering CSC og Nordisk 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Continental Sheepdog Championship: 
Lagkaptein og sekretær stilte på møtet. Møtet var planlagt til å vare lenge på 
grunn av en sak med Belgia. Belgia har to klubber som krangler om 
uttaksreglene for CSC. Den ene klubben mente den andre ikke var 
demokratisk valgt, og at dette derfor ble motstridende mot CSC sin regel om 
at alle skal ha en rettferdig og lik sjanse til å kvalifisere seg til CSC. Den ene 
klubben var bygd opp som en organisasjon og en nemnd på toppen, og kun 
de klubbene som var med å arrangere fikk være medlem. I den andre klubben 
kunne alle være medlem og de hadde en klubb struktur lik et lag her.  
CSC komiteen fikk høre saken fra begge sider og vedtok at Belgia er foreløpig 
suspendert fra deltagelse til et demokratisk system kommer på plass lik et lag.  
Den andre store saken var antall deltagere på CSC i årene fremover. Norge 
hadde som forslag et kvotesystem lik det som er på NM, hvor landene får 
plasser eller mister plasser ut ifra prestasjoner. Frankrike hadde også et 
forslag på å ha en dag ekstra, at også torsdagen er kvalifisering. De fleste 
landene var positive til et system som Norge fremmet, men det var også 
diskusjoner om å miste plasser som de var bekymret for. Vedtaket ble at 
sekretæren for komiteen former et forslag på tre ulike alternativer. 
Arrangørene kan dermed velge alternativ som vil passe de når de skal 
arrangere og landene får beskjed om antall plasser de har året før.  

 
Norge hadde også presentasjon av neste års EM som avholdes i Sande, 
Vestfold.  
 
Nordisk: 
Lagkaptein og sekretær stilte på møtet. 
I år er første året Nordisk kjører med regler utarbeidet av alle landene. Det er 
også første år det er kvotesystem på Nordisk, som baserer seg på 
prestasjonene til laget.  
Følgende kvote blir for neste år: 
Sverige: 12 
Finland:11 
Norge: 9 
Danmark: 8 

Færøyene: 2 
 
Forslag til at en evaluering gjøres i 2019 av kvotesystemet 
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Vedtak:  
En sak blir forberedt til neste nordisk om forslag til evaluering av 
kvotesystemet i 2019 

 
 
40/2016 Poengpublisering på NM 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
I dreieboka står det at i finalen skal de 3-5 beste holdes hemmelig.  
NM-komiteen søker om å publisere resultatene i finalen fortløpende.  
 
Norsk Sau og Geit – stand 
Det har kommet ønske fra Buskerud Sau og Geit at flere også 
bemanner stand på NM i år. Gjeterhundrådet er forespurt om noen kan 
stå på stand der.  
 
Sjekk av vaksinasjon 
Arne har tatt kontakt med NKK om hvordan vaksinasjon foregår på 
utstilling eller større konkurranser i NKK. 

 
Vedtak:  
Søknaden fra Buskerud innvilges og Cathinka former et svar til 
Buskerud. Gjeterhundrådet stiller på stand og Arne Loftsgarden gir 
beskjed til Jon Sand om dette. Vaksinasjonsregler blir satt inn i 
dreieboka likt som i NKK, NM arrangør blir informert om vedtaket.  

 
 
41/2016 Arbeidsplan 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Arbeidsplanen ble gjennomgått og oppdatert 

 
Vedtak:  

  Arbeidsplanen ble oppdatert.  
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42/2016 Eventuelt 
- Ingen saker ble tatt opp på eventuelt.   

 
 


