
 

 

Årsmelding 2016 
Nord-Trøndelag Gjeterhundlag 

 

 

 

Styret har i 2016 bestått av: 

 

 Leder:   Morten Munkeby 

 Nestleder:  Hans Morten Eriksen 

 Kasserer:  Johan Schei 

 Sekretær:             Kari-Anne Hansen Green 

Styremedlem:  Mats Kluken  

 

 

Det har i 2016 vært 32 medlemmer i laget. Det er avholdt tre ordinære styremøter, en god del 

telefonisk kontakt og utstrakt bruk av epost. Leder representerte laget på tillitsvalgtmøte i 

NTSG på Steinkjer i vår, og Johan Schei representerte laget på tillitsvalgmøte i høst. Johan 

representerte gjeterhundlaget på Åpen gård i Beitstad hvor han demonstrerte bruk av 

gjeterhund.  

 

Prøver 

Det har i 2016 blitt arrangert 25 gjeterhundprøver i Nord-Trøndelag. I NT-Cup var det 6 i 

klasse 3, 5 i klasse 2 og 5 i klasse 1. Verdal og Levanger har arrangert 3 prøver i klasse 1, 

Namdal har arrangert Scotts minneprøve i klasse 3. Namdal gjeterhundlag arrangerte årets FM 

i alle klasser, og det ble arrangert 2 Norgesserieprøver i Frol. Styret syns det er spesielt bra at 

Stjørdal/Meråker igjen er tilbake som arrangør av NT-Cup. Viktig at vi får spredt 

arrangementene i hele fylket. Det har totalt vært 321 startende ekvipasjer på prøver i fylket.  

 

Vinnere NT-CUP 

Klasse 1: Bård Fjell og Sisic 

Klasse 2: Morten Kilås og Pip 

Klasse 3: Petter Landfald og Lady 

 

Fylkesmestere 2016 

Klasse 1: Bård Fjell og Sisic 

Klasse 2: Morten Kilås og Pip 

Klasse 3: Petter Landfald og Lady 

 

Vi gratulerer alle disse med flott innsats, og gratulerer samtidig resten av deltakerne med fine 

resultater. 

 

Norgesserien 

Petter Landfald med Lady ble nr 7 i Norgesserien sammenlagt i 2016 – en fantastisk 

prestasjon, vi gratulerer. Petter med Kvikk Sand ble nr 16 sammenlagt, og Hans Morten 

Eriksen ble nr 48 med Bonus og nr 92 med Tics. 

 



 

NM 

Nord-Trøndelag hadde 3 plasser i NM. Petter Landfald gjorde det fantastisk bra med Lady og 

ble nr 6. Petter ble nr 49 med Kvikk Sand og Hans Morten Eriksen ble nr 85 med Bonus. 

 

Disse fantastiske prestasjonene til Petter førte til at han er på landslaget i 2017 – vi gratulerer! 

 

Kurs 

Namdal gjeterhundlag arrangerte kurs den 19.-20. mars på Jørem med Trude Hvalryg som 

instruktør. 8 deltagere.  

Fylkeslaget arrangerte kurs den 9.-10. juli på Åsmoan i Frol med Brynjulf Elden som 

instruktør. 6 deltagere.  

3. desember var Kjell Johansen på Val landbruksskole og holdt kurs, 18 elever på teori og 3 

ekvipasjer i praktisk del. 

 

Treninger 

Det har også i år vært bra treningsaktivitet rundt om i fylket, med mer eller mindre faste 

treningsdager i gjennom året. Treningsbaner i Harran, Namdalseid, Stod, Verdal, Frol, Skogn 

og Stjørdal. 

 

 

Styret vil takke alle som har bidratt som prøvearrangører, dommere og instruktører. Uten gode 

hjelpere og en god dugnadsånd hadde det ikke vært mulig.      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Styret i Nord-Trøndelag Gjeterhundlag     23.januar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  


