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Ås, 8. desember 2016 

 

Referat til telefonmøte onsdag 14. desember kl.20.00 
 
Saksliste: 
42/2016 Godkjenning av innkalling 
43/2016 Godkjenning av protokoll møte 29. september 2016 
44/2016 Orienteringssaker 

- Referat prøvenemnda 
- Referat dommerutvalget 

45/2016 Gjeterhund i arbeid 
46/2016 NM 2017 

- Norges beste sauehåndterer 
- Søknad dommer 

47/2016 Samling for ledere av gjeterhundlag/nemnder  
48/2016 Landslag 2017 
49/2016 Utskiftninger i utvalg og nemnder 
50/2016 Evaluering dommerordning 
51/2016 Evaluering større prøver 2016 
52/2016 Avlsråd for Working Kelpie 
53/2016 Eventuelt 
 
Oppsummering vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat møte 29. september 2016 
 Vedlegg 2: Referat prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat dommerutvalget 
 Vedlegg 4: Gjeterhund i arbeid 
 Vedlegg 5: Norges beste sauehåndterer 
 Vedlegg 6: Søknad dommer 
 Vedlegg 7: Brev til landslaget 2017 
 Vedlegg 8: Notat utskiftninger i utvalg og nemnder 
 Vedlegg 9: Evaluering NM fra NM komiteen 
 Vedlegg 10: Evaluering større prøver fra dommerutvalget 
 Vedlegg 11: Evaluering større prøver fra prøvenemnda 
 Vedlegg 12: Innspill fra fylkene til avlsråd for Working Kelpie 
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Saker: 
 
42/2016 Godkjenning av innkalling   
  Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning 
 
43/2016 Godkjenning av protokoll møte 29. september 2016 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
 
44/2016 Orienteringssaker 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 2: Referat prøvenemnda 
 Vedlegg 3: Referat dommerutvalg 
Saksutredning:  
Referater fra utvalgene under gjeterhundrådet. 
 
Sak 28/2016 – Gjeterhundrådet utreder saken med muligheter for 
bedre praksis rundt systemet for innmeldinger av gjeterhundprøver. 
 
Vedtak:  

  Referatene godkjennes. 
 
45/2016 Gjeterhund i arbeid 

 
Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 4: Gjeterhund i arbeid 
Saksutredning:  
Prosjektet skal ferdigstilles nå i 2016, og en video er klippet sammen 
for å vise bruk av hunden igjennom året.  
Presentasjon vil være tilgjengelig for fylkene i 2017 for å vise bruk av 
gjeterhund i arbeid.  
Arne presenterte prosjektet for rådet. Prosjektet skal vise mulighetene 
med gjeterhund i arbeid.  
Det kom innspill på mer bilder og video i presentasjonen.  
 
Vedtak:  
Prosjektet ferdigstilles med endringene lagt til i møtet og legges 
tilgjengelig for fylkene til å bruke. Dette er første versjon av filmen og 
powerpoint og disse jobbes med videre.  
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46/2016 NM 2017 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Norges beste sauehåndterer 
 Vedlegg 6: Søknad om dommer 
Saksutredning:  
NM-komiteen for NM 2017 har sendt inn søknad om å kåre beste 
ekvipasje i klipping og i gjeting. Komiteen har også sendt inn søknad 
om dommere til NM 2017.  
Det foreslås at de som melder seg på både klippe NM og på Gjeterhund 
NM får gå på fredag. Det praktiske med dette blir løst nærmere 
arrangementet av gjeterhundrådgiver i NSG.  

 
Søknaden om dommer til NM utsettes til behandling etter innspillene 
som har kommet frem gjennom sesongen er behandlet.  
 
Vedtak:  
NM arrangøren får mulighet til å lage et opplegg for «Beste Allrounder», 
dette skal godkjennes av gjeterhundrådet. Arrangøren kommer med et 
forslag rundt det praktiske for starter og deltagere. Løsning må være på 
plass før 1. juli 2017. Søknad for dommer utsettes til neste møte. 

 
47/2016 Samling for ledere i gjeterhundlag/nemnder 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
Samlingen ble satt til 14. januar og invitasjon med agenda må ut til 
fylkene. 
Det må formes en agenda og avklares hvem som deltar på møtet.  
Minst 9 må melde på for at møtet blir gjennomført.  
 
Tidsramme 
Lunsj 11.00 
Start 12.00 
Møteslutt 17.00 
 
Agenda: 
- Presentere arbeidet til rådet, prøvenemnd 
- Informere om frister 
- Innmelding av gjeterhundprøver, Søknad om Norgesserie 
- Høring Norgesserie 
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- Presentasjonsrunde av aktivitet 
- Presentere «Gjeterhund i arbeid»  
- Presentasjon av NM 2017 
Gjeterhundrådet sender en forespørsel til prøvenemnda om å velge en 
til og representere seg.  
Fylkene har mulighet til å reise med 2 stk. hver.  
Cathinka ordner det praktiske rundt samlingen.  
 
Vedtak:  
Cathinka former et forslag til invitasjon som legges ved godkjenning av 
referatet. Cathinka ordner det praktiske rundt samlingen.  

 
48/2016 Landslag 2017  
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 7: Brev til landslaget 2017 
Saksutredning:  
Landslaget for 2017 er regnet ut, og brev for bekreftelse av plassen 
skal ut til utøverne.  
 
Det blir arrangert landslagssamling i mars på initiativ fra de som har 
kvalifisert seg.  
 
Gjeterhundrådet har gjort vedtak tidligere på at den best kvalifiserte 
spørres om lagkaptein rollen. Torbjørn Jaran Knive er forespurt.  

 
Vedtak:  
Torbjørn Jaran Knive utnevnes til lagkaptein for 2017. Brevet sendes 
med rettingene tilføyd i møtet til deltagerne på landslaget. 

 
49/2016 Utskiftninger i utvalg og nemnder 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 8: Notat utskiftninger i utvalg og nemnder 
Saksutredning:  
 

  Prøvenemnda, Dommerutvalget og Avlsrådet ligger under gjeterhundrådet.  
 

Vedtak:  
En rullering på utskiftning godkjennes av gjeterhundrådet.  
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50/2016 Evaluering dommerutvalg 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning:  
I 2013 ble det bestemt en ny dommerordning etter seniorordningen. 
Den nye ordningen har etter hvert gått seg til og med noen 
modifikasjoner er den kommet på plass med et dommerutvalg og 
dommersamlinger.  
 
Det stod som vedtak den gangen at dommerordningen skulle evalueres 
i utgangen av 2016. Gjeterhundrådet ønsket innspill fra 
dommerutvalget om hvordan ordningen har fungert, og 
tilbakemeldinger på hva som kan gjøres bedre.  
 
Dommerutvalget har sin evaluering i eget referat fra siste møte.   
 
Vedtak:  
Gjeterhundrådet synes at dommerutvalget fungerer tilfredsstillende, 
men den skal evalueres annen hvert år. 
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51/2016 Evaluering større prøver 2016 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 9: Evaluering NM fra NM komiteen 
 Vedlegg 10: Evaluering større prøver fra dommerutvalget 
 Vedlegg 11: Evaluering større prøver fra prøvenemnda 
Saksutredning:  
Både Dommerutvalget og prøvenemnda har gjort en samlet vurdering 
av sesongen 2016 for større prøver.  Evalueringene ligger i vedlegg.  

 
Eget brev formes til NM komiteen med svar på spørsmål.  
 
Gjeterhundrådet har følgende tillegg til prøvenemnda og 
dommerutvalget sin evaluering.  
 
Evaluering NM 
Arrangør må sette seg inn i prøvereglementet og dreieboka og 
eventuelt vedtak som kommer fra rådet underveis.  
 
Evaluering Norgesserien 
Oppdatering bør være frivillig på facebook og publiseres på 
hjemmesiden som tidligere. Hjemmesiden er NSG sin offentlige kanal.  
 
Evalueringen tas opp igjen ved revidering av dreiebok og regler.  
 
Det ses på mulighetene for å innrapportere forskjellige forhold rundt 
større prøver og dømming for deltagere.  
 
Vedtak:  
Evalueringene tas til etterretning med de endringene rådet har gjort i 
møtet.  
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52/2016 Avlsråd for Working Kelpie 
 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 12: Innspill fra fylkene til avlsråd for Working Kelpie 
Saksutredning:  
Det ble sendt ut forespørsel til fylkene om innspill til et avlsråd for 
Working Kelpie med frist 1. november. Gjeterhundrådet har fått inn 
flere kandidater, og det er også funnet 2 veterinærer som kan være 
rådgivende innenfor helse.  
 
Veterinærer: 
Elin A. Nissestad 
Tonje Haug 
 
Forslag som er kommet inn fra fylkene: 
Phi Borgfjord 
Odd Magne Nilsen 
Camilla Oden 
Sara Nilsen 

 

Vedtak:  
Følgende personer blir nedsatt som avlsråd for working kelpie; Elin A. 
Nissestad (veterinær), Tonje Haug (veterinær), Phi Borgfjord, Camilla 
Oden. 

 
53/2016 Eventuelt 
 
 
 


