
                      

Årsmelding for Oppland Gjeterhundlag 2016 

Oppland Gjeterhundlag (OGL) sin arbeidsoppgave er å fremme gjeterhund 

som et viktig arbeidsredskap for næringen, og bidra til å opprettholde/heve 

nivået på førere og hunder på konkurranseplan. Under seg har OGL 6. stk. 

lokallag: Sør-, Midt- og Nord- Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland og Toten. 

Lokallagene organiserer treninger og kurs både sommer og vinter, der det vektlegges å favne 

over alle nivåer. Både om man akkurat har startet med sin første hund eller konkurrerer kan man 

få hjelp til å komme videre. Lokallagene organiserer også prøver på alle nivåer gjennom sommer 

og høstsesongen. 

Styret gjennom året: 

Leder: Sara Nilsen (velges for ett år av gangen) 

Sekretær: Endre Amundgård (2016-2017) 

Styremedlem: Sonja Heimdal (2016-2017) 

Kasserer: Gudbrand Stokke (2015-2016) 

Styremedlem: Ole Steinde (2015-2016) 

Varamedlemmer:  

1. vara Bjørn Ola Vaagaasarøygard (på valg) 

2. vara Mette Berg 

3. vara Henning Andre Andersen 

Revisor: Ragnhild Røssum 

Valgkomite: Guro Søberg 1.år, Egil Lomsdalen 2 år, Arnfinn Beito 3 år. 

Styret har hatt to styremøter, der det ene ble avholdt på otta med et samlet styre, mens det andre 

ble gjennomført som et telefonmøte. Mye av styrearbeidet har forøvrig skjedd gjennom epost 

korrespondanse. En del av det styret har jobbet med, er bla. med utgangspunkt i det som ble 

nedfelt og bestemt på årsmøtet som ble avholdt på Gjøvik 05.03.2016.  

Saker som styret har jobbet med: 

 Gjennomgang av vedtekter etter ønske fra årsmøtet. 

 Forslag til nytt valgsystem som ble oversendt lokallag til høring. 

 Oversendelse av høringsbrev fra NSG til lokallag med ønske om innspill om 

gjennomføring av Norsk Nursery og om lokallag ønsket å stille som arrangør. 

 Oversendelse av brev fra lokallag til Gjeterhundrådet angående avlsråd working kelpie. 

 Høringsbrev til lokallag vedrørende instruktørkurs etter ønske fra årsmøtet. Kurset ble 

arrangert i regi av OGL i samarbeid med Toten Gjeterhundlag. 

 Ordnet med premierer til FM for 2016 samt foregående år. 

 Treningssamling med sortering og dobbelhent. Denne ballen ble spilt videre til lokallag 

som eventuelt kunne ta på seg å arrangere. OGL kunne bidra på det administrative etter 

behov dersom lokallag ønsket å arrangere. 

Styret har fått gjort noe gjennom året, men skulle kanskje sett at en hadde fått gjort enda mer. 

Det er nok å gjøre og nok å ta tak i. Det meste av arbeidet gjennom året har i hovedsak bestått av 

administrative ting.  Styret i OGL har i liten grad drevet med utadrettet virksomhet mot lokallag 

for å prøve å bidra til å øke aktiviteten innenfor enkelte områder. Dette er noe styret i OGL 

mener at bør være en prioritert oppgave fremover. 



I tillegg til det styret har jobbet med, har styreleder deltatt på følgende: 

- Møte med Oppland Sau og Geit (OSG) på Kvam. 

- Infomøte om Continental Sheepdog Championship (CSC) som ble avholdt hos 

Knivebakken i Eiker. 

- Arbeidsmøte vedr. avlsråd for Working Kelpie, i lag med Cathinka Kjelstrup, Arne 

Loftsgarden og Camilla Oden. 

- Instruktørkurs – Deltager og OGL sin representant.  

- FM – Deltager og OGL sin representant. 

- NS prøver - på Lesja og Hadeland som deltager, men også som OGL sin representant. 

- NM – Representant for OGL 

 

Styret i OGL har gjennom året oversendt diverse saker til lokallagene der styret har bedt om å få 

tilbakemeldinger innen fastsatte frister.  En del lokallag er flinke til å gi tilbakemeldinger med 

riktig og fullstendig informasjon, men ikke alle er like flinke. Tilbakemeldingene er delvis 

fraværende, mangelfulle eller at frister blir overskredet. Å gi tilbakemelding med riktig og 

fullstendig informasjon innenfor fastsatte frister vil være til stor hjelp i det arbeidet som styret i 

OGL skal gjøre.  

Dommere i OGL: 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Henning Andre Andersen Valdres Gjeterhundlag 

Instruktører i OGL: 

- Bjørn Ola Vaagaasarøygard, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torstein Ytre, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Torkjel Solbakken, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Ronny Smedsmo, Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag  (under utdanning) 

- Anne Kari Veikleenget, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Monica Bergum, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Knut Bakkom, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Guro Søberg, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Tor Romsås, Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag   (under utdanning) 

- Bernt Gunnar Hamar, Hadeland Gjeterhundlag 

- Egil Lomsdalen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Svein Haugseth, Hadeland Gjeterhundlag 

- Sara Nilsen, Hadeland Gjeterhundlag 

- Tor Geir Ulstein, Toten Gjeterhundlag 

- Elin Pettersen, Toten Gjeterhundlag 

- Erik Sveen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Klara Karlsen, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

- Mette Berg, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 



- Pål Høygård, Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag (under utdanning) 

- Henning Andre Andersen, Valdres Gjeterhundlag 

- Steinar Lyseng, Valdres Gjeterhundlag 

 

Medlemmer i laget: (fjorårets tall i parentes) 

Nord Gudbrandsdal: 45 (49) 

Midt Gudbrandsdal:  40  (32) 

Sør Gudbrandsdal: 40 (36) 

Valdres:  34 (29) 

Hadeland:  32 (32) 

Toten:   31 (24) 

Totalt:    222 (202) 

 

Laget har representanter i utvalg/landsråd:  

Torkjel Solbakken sitter i Prøvenemda.  

Are Krogh sitter i Avlsutvalget. 

Oppland har hatt følgende distrikts prøver;  

13.03 Nord-Gudbrandsdal 

28.03 Nord-Gudbrandsdal 

23.07 Toten 

27.08 Midt-Gudbrandsdal 

28.08 Midt-Gudbrandsdal 

Aktiviteter i laget:  

En registrerer ganske god aktivitet i deler av fylket, men det er rom for at det kan bli enda bedre. 

OGL bør jobbe mer aktiv i å være en pådriver i å motivere lokallag til å øke aktiviteten innenfor 

enkelte områder. Men lokallagene selv og medlemmene i OGL har også et selvstendig ansvar i 

forhold til å jobbe for økt aktivitet innenfor sitt lokallags område. 

Fylkesmesterskapet ble i år arrangert av Sør-Gudbrandsdal Gjeterhundlag, et kjempeflott 

arrangement som gikk over to dager med flott vær og fin sau gjennom arrangementet. Det var 

totalt 40. startende. Arrangementet var lagt opp med en innledende runde og avsluttet med en 

finale med 5 deltagere. I tillegg ble det arrangert en Kl.1 prøve med totalt 13. startende. Og en 

Kl.2 prøve med 4. startende. 

Nord-Gudbrandsdal arrangerte NS prøve i Kjøremsgrende på Lesja den 24-25 sep. mens 

Hadeland arrangerte NS prøve på Hadeland den 15-16 oktober. 

Kursvirksomheten og fellestreninger i en del av fylket har vært bra både sommer og vinter. 

Antall distrikts prøver innenfor fylket er etter OGL sitt syn i minste laget, og det bør jobbes mer 

aktivt for at det blir avholdt flere DP prøver. 

 

 

 



Nord-Gudbrandsdal: (Ngg)  

Ngg hadde sitt årlige vinterkurs den 12-13 mars. Ca. 20 deltakere som ble inndelt i to grupper. I 

tillegg har det vært lagt til rette for en fellestrening på Lesja og en på Tjuvstulen i Vågå. Ngg har 

arrangert to distrikts prøver og en NS prøve. Den16 august hadde Ngg et arrangement for 

valper/unghunder på Lesja, der eierne kunne får prøve hundene sine på sau inne i rundkve. Det 

var totalt 14 deltagere. Torkjel Solbakken stilte som instruktør for laget. Irene og Endre 

Amundgård stilte med areal og rundkve. 

FM: Her deltok Ngg med totalt 14. hunder i ulike klasser. Torkjel Solbakken kom til finalen med 

hundene Nicky og Sweep. Torkjel og Sweep ble til slutt nr. 2 mens Torkjel og Nicky ble nr. 3. 

NS: Her deltok 5 ekvipasjer fra Ngg. Ronny Smedsmo, Mali Tungen, Ragnhild Jacobsen, 

Torkjel Solbakken og Torstein Ytre. Torkjel Solbakken og Ronny Smedsmo kom til finalen med 

hundene Nicky, Slip og Milla. 

NM: Her deltok 3.stk ekvipasjer fra Ngg. Torkjel Solbakken gikk best av Ngg. Sine 

representanter og endte til slutt på en 5. plass. Med hunden Slip. 

Norsk Nursery: Ngg deltok med totalt 8.stk unghunder.  Ingen kom på pallen men flere av Ngg 

sine representanter gjorde det bra og fikk gode plasseringer.  

Nordisk Nursery: Ngg hadde kvalifisert seg med 7.stk av de totalt 14. norske hundene som 

deltok. I dette mesters endte Ngg til slutt med tredje og femte plass, der Torkjel Solbakken med 

hunden Slip ble nr. 3 og Mali Tungen med hunden Noah ble nr. 5. Totalt var det 38. stk. 

startende. 

 

Midt-Gudbrandsdal: (Mgg) 

Mgg har hatt fellestreninger rundt omkring innenfor området heile året, tidvis også trening både i 

sør og nord samtidig. Det har også vært et par treninger innendørs i en ridehall. Lokallaget har 

arrangert ett valpe/unghundkurs. Kurset foregikk innendørs og det var stor deltagelse. Lokallaget 

har også gjennomført et sommerkurs med Alexander Strøm og Torkjel Solbakken der totalt 16 

stk. ekvipasjer deltok. Videre har det vært ett kurs med Serge Van Der Sweep i Stavshallen. Her 

var det 8 stk. deltakere samt noen observatører. I lokallaget er det pr nå, ca. 20 unghunder under 

ett år. 

FM: Her stilte Mgg med 3. stk. deltagere. 

NS: Mgg hadde totalt 4. stk. ekvipasjer som deltok på en eller flere Norgesserieprøver. De som 

deltok var Erling Magnus, Anne Kari, Tor og Guro . 

NM: En ekvipasje fra Mgg hadde kvalifisert seg og deltok under NM. Det var Anne Kari 

Veikleenget med hunden Toby. 

 

Sør-Gudbrandsdal: (Sgg) 

Sgg har arrangert 22 stk. sommertreninger og 11. stk. vintertreninger. Det ble arrangert kurs med 

Halvor Tenden den 2-3 april. Her var det 7. deltakere. 

FM: Her hadde Sgg totalt 8.stk ekvipasjer. Flere av ekvipasjene gikk gode løp og fikk gode 

plasseringer i innledende runde. Pål Høygård kom til finalen og endte til slutt på en 5. plass med 

hunden Nip. 

NS: Her deltok 4 ekvipasjer fra Sgg. Dette var Klara Karlsen, Erik Sveen, Pål Høygård og Sverre 

Blessum Tarud. 

NM: Sgg hadde en deltager som hadde kvalifisert seg til NM med to hunder. Dette var Pål med 

hundene Radar og Nip. 



 

 

Valdres (Vgl):  

Vgl har arrangert fellestrening på Valdres travbane med ca. 10 deltagere. Den 6. og 7. august ble 

det arrangert kurs med Egil Syversbråten og Ann Kari Veikleenget. På kurset var det 15 stk. 

deltagere hvorav 12 var fra Oppland og 3 fra utenfor fylket. I tillegg har Arnfinn Beito vert med 

på landbrukets dag på Fagernes og demonstrert praktisk bruk av gjeterhund.  

Hadeland (Hgl):  

Det har vært organisert trening, åpen fellestrening. Sara Nilsen deltok under et arrangement, åpen 

gård, på Granavollen. Laget arrangerte NS-prøve den 15-16 oktober. Sara Nilsen har tatt 

nødvendig utdanning og er nå godkjent instruktør. Egil Lomsdalen har dømt en del prøver. 

FM: Hadeland hadde 4. deltagere på FM med totalt 9 hunder som stilte i ulike klasser. 2. 

deltagere kvalifiserte seg til finale, der Jan Briskeby endte som Fylkesmester med hunden Arja, 

mens Egil Lomsdalen ble nr. 4. med hunden TeachMe. 

NS: Hgl hadde totalt 5. deltagere under Norgesserien, med totalt 9 hunder. Dette var Egil 

Lomsdalen, Jan Briskeby, Sara Nilsen Karianne Buer og Anne Buer. Jan Briskeby kvalifiserte 

seg til finalen med hundene Torres og Arja, som henholdsvis endte på 17 og 23 plass. 

NM: Hgl hadde 2. deltagere som kvalifiserte seg til å delta under NM. Dette var Jan Briskeby 

med hundene Boss og Torres, og Egil Lomsdalen med Gissa. 

Toten (Tgl): 

Arrangert medlemskveld, der det ble foretatt visning av gjeterhund, DVD, som ble innkjøpt av 

laget. Time well spent med Aled Owen. Tor Geir Ulstein var ansvarlig for visningen som 

instruktør. Videre har det vært gjennomført ukentlige fellestreninger hos Sonja Heimdal, med 

varierende deltagelse. Metter Berg har deltatt på en trening som instruktør. Utpå sommeren ble 

det også fellestreninger hos Mina Scheie og Egle Morstad. 

Det ble avviklet et sommerkurs med Alexander strøm den 18-19 juni. Her deltok 10 ekvipasjer 

der alle fikk hjelp videre med sin hund. 

Det ble arrangert en DP prøve klasse 1. den 23. juli. Dommer var Steffen Pettersen. 10. 

ekvipasjer deltok over to runder. Banen ble endret før runde 2. Vinneren av klasse 1. prøva var 

Egle Morstad med hunden Lad som gikk til 88 poeng. De fikk også vandrepremien for kl.1. for 

beste ung-hund. 

Tgl arrangerte instruktørkurs i regi av Oppland gjeterhundlag den 29-31 juli. Kurset ble ledet av 

Egil Syversbråten og besto av teori fredag, praktisk gjennomføring lørdag og søndag hos Sonja 

Heimdal. Det var 6. deltagere og Tgl bidro med 8. elev ekvipasjer. En veldig fin og lærerik helg. 

Elin Lybekk har tatt bruksprov med hunden Theo. Lybekk bor i Hedmark, men er medlem i 

Toten.  

FM: Mina Scheie og Elin Lybekk deltok på FM i klasse1. 

PRØVERESULTATER 

FM FINALE 2016: 

1. Jan Briskeby -   Arja 

2. Torkjel Solbakken -  Sweep 

3. Torkjel Solbakken -  Nicky 

4. Egil Lomsdalen-  TeachMe 



5. Pål Høygård-   Nip 

 

 Under FM ble Ronny Smedsmo den som hadde beste plassering med unghund under 

tre år. Dette var unghunden Pip. 

NORGESSERIEN 

Oppland hadde 15 førere med til sammen 31 hunder i Norgesserien i 2016. 

Av topp 35 hunder i Norgeserie-finalen endte Oppland opp med følgende: 

10.plass – Torkjel Solbakken-  Nicky 

15.plass – Torkjel Solbakken-  Slip 

17.plass – Jan Briskeby-   Torres 

23.plass – Jan Briskeby-   Arja 

33.plass – Pål Høygård-   Radar 

NM: 

Oppland hadde 12 hunder i NM der resultatene ble som følger: 

14.plass – Torkjel Solbakken-  Slip 

34.plass – Jan Briskeby-   Torres 

36.plass – Egil Lomsdalen-   Gissa  

39.plass – Ronny Ove Smedsmo-  Milla 

44.plass – Torstein Ytre-    Tilli 

51.plass – Jan Briskeby-   Boss 

53.plass – Pål Høygård-   Radar  

58.plass – Torkjel Solbakken-  Sweep 

61.plass – Torstein Ytre-   Sina 

62.plass – Anne Kari Veikleenget-  Tobi 

73.plass – Egil Lomsdalen-   TeachMe 

86.plass – Pål Høygård-   Nip 

I forhold til kampen om fylkeskvota så endte det slik at Oppland mister 1 plass til neste år (2017) 

og har dermed 11 plasser. 

BRUKSPROV 

Nedenfor følger et oppsett av bruksprov i lokallagene gjennom året. Oppsettet er basert på 

opplysninger gitt i årsmeldinger fra lokallagene. Det har vært litt krevende å forstå innholdet i 

årsmeldingene til enkelte lokallag og det tas dermed forbehold om feil eller mangler i tabellen. 

 

Lokallag    Fører    Hund 

Nord-Gudbrandsdal (8stk) Ronny Smedsmo Pip og Milla 

 Ragnhild Jacobsen Tessie 

 Torkjel Solbakken Arya, Slip og Floss 

 Geir Haugom Moss 



 Randi Slålien Felix 

Midt-Gudbrandsdal (4.stk) Camilla Oden Nice 

 Steinar Veslum Kaisa 

 Lars Romsås Rasa 

 Ola Rudi Raja 

Sør-Gudbrandsdal (6.stk) Olaf Sønstegård Blondie 

 Marte Stine Skålenget Frøya 

 Anne Granerud Sue 

 Pål Høygård Radar 

 Helge Nordlien Jackie 

 Kjell Ivar Bergehagen Molly (ikke egen hund) 

Valdres (3.stk) Knut Høyne Radar 

 Henning Andre Andersen Embla 

 Roger Heiene  Tara 

Hadeland (1.stk) Kasia Treholt  Aquilla 

Toten (4.stk) Mina Scheie Caro og Shaylee 

 Marit Ekerhaugen Sandy 

 Egle Morstad Lad 

 

 Vandrepremien for flest bruksprov går da til Nord-Gudbrandsdal. 

 

 

Styret i OGL vil rette en stor takk for god dugnadsånd i 2016 og ønsker lykke til med 

gjeterhundåret som kommer i 2017. 

 

 

 

 

 

For styret 

 

Endre Amundgård 

sekretær 


