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Medlemmer og styre 
 
Rogaland Gjeterhundlag hadde ved årsskifte 99 betalende medlemmer. 

Styret i laget har i 2016 hatt følgende sammensetning: 

Leder:               Eirin Aarsland 

Nestleder:        Johannes Skårland 

Kasserer:          Jane Espevoll 

Sekretær:  Jacob Vetrhus 

Styremedlem:  Hartvik Johnsen 

1 varamedlem:    Gerhard Haakull   

2 varamedlem:     Sven Kverneland 

3 varamedlem:     Sverre Nordbø 

Jacob Vetrhus har hatt ansvaret for nettsiden og Facebookgruppa til RGL. 

Styret har hatt 3 styremøter og ellers hatt kontakt på telefon og mail i 2016. 

 

Nye førere og gjeterhunder med godkjent gjeterhundprøve 

Rogaland har fått 12 nye førere med godkjent gjeterhundprøve i 2016. 

Inger Helen Grødem   og  Bell  

Martin Fuglestad   og  Jølle 

Lise Vistnes    og  Lucie 

Arne Langeland med   og Nell 

Roger Stene Bauge   og         Pirjo  

Per Sandvik                 og Megg 

Kari Adele Staupe        og       Jill 

Johannes Lundal            og    Nikki  

Marit Nesse                  og      Minni 

Elisabeth Østebøvik     og      Mia  

John Stange                   og     Mira  

Jostein Hebnes              og      Jenny  

 

67 nye gjeterhunder i Rogaland har oppnådd kravene til gjeterhundprøve (60p i kl. 1) i løpet 
av året. 

 



   

Gjeterhundkurs 

I 2016 har det vært arrangert en del gjeterhundkurs i fylket. 

Jan Tor Brattebø hadde helgekurs i begynnelsen av juli og ett i begynnelsen av august. 
Inkludert i kurset var også treningskvelder kvar mandag mellom kursene. 

I Suldal ble det arrangert kurs på Låjen. Her var det 16 deltakere. Gikk over en helg. 
Instruktører var Kjersti Eikemo Tveit og Jacob Vetrhus.  

Det går også ett vinterkurs nå som skal vare fra des 2016- jan 2017 i nordfylket. Instruktører 
er Gerhard Håkull, Jakob og Svanhild Markhus. 

 

Organisert trening 

Det foregår organisert trening en gang i uka hos Kurt Kristensen i Egersund. I tillegg er det 
organiserte treninger i Suldal på Nesflaten og i Kvildal. 

 

Gjeterhundprøver  

Det har vært stor prøveaktivitet i Rogaland i 2016. I alt har det vært avviklet 23 prøver med 
383 startende fordelt på følgende klasser: 

Kl 1:                                          10 prøver 

Kl 2:                                              6   prøver 

Kl 3 med deling og evt. singling: 6 prøver 

Kl 3 med dobbelhent:                   1  prøve 

Av disse er det 1 Fylkesmesterskap, 2 Fatlandcup innledende + 1Finale, 

4 norgesserieprøver.  

I alt har 383 hunder gått prøve i Rogaland i 2016, noe som er et litt lavere tall enn i fjor. 
Dette skyldes 2 færre landsprøver enn 2015. Antallet lokale prøver er stabilt. Antall hunder 
sier også noe om det store dugnadsarbeidet som bli lagt ned i å arrangere prøver for så 
mange hunder. RGL retter en stor takk til alle som har arrangert og deltatt på prøvene. 

 

Fatlandcupen 

Det ble 2 innledende omganger i fatlandcupen. Disse ble avholdt på Kvernaland hos Sven 
Kverneland.  

Finalen i kl 3 med dobbelhent og sortering, ble avholdt hos Leif Arne Kleppa i Årdal. Her var 
det Kjetil Vasstveit med Lyda som stakk av med seieren. På plassene bak kom Arvid Årdal 
med Qudi og Jan Tore Brattebø med Bill. 

 

 



   

Fylkesmesterskapet 

Fylkesmesterskapet ble arrangert i Årdal den 1.10 og det var 36 ekvipasjer, dette er veldig 
bra.FM gikk i kl 3 med deling og singling. Det var Olga Espevoll og Mist som ble fylkesmestre 
med Sverre Kvinnesland og Beth på 2 plass og Jane Espevoll og Fly på 3 plass. 

Mist til Olga Espevoll ble beste unghund. 

Deltakelse i Norgesmesterskapet 

NM ble i 2016 arrangert i Lier.  Rogaland stilte med 10 ekvipasjer. Jane Espevoll med Iris og 
Glen Nodland med Mac kom til finalen. Der endte Jane på 8.plass og Glen på en 10. plass. 

Foruten disse fine plasseringene gjorde delegasjonen fra Rogaland det godt, og Rogaland 
beholder alle 10 ekvipasjene til NM 2017. 

 

Norgesserien 

Mange ekvipasjer fra Rogaland deltatt i Norgesserien i år. Serien bestod av 6 innledende 
prøver, der de 4 beste talte med i sammendraget. De 35 beste gikk videre til finalen som 
skulle bli arrangert i Ørsta, Vi hadde 6 hunder som deltok i finalen. Jane Espevoll med Iris ble 
Rogalands beste på en 4.plass og 11. plass med Saga. 

 

Norsk og Nordisk Nursery 

Norsk Nursery ble arrangert Sande i Vestfold 29.-30. oktober 2016 med 34 startende 
ekvipasjer. Rogaland stilte med 2 ekvipasjer, men ingen av disse ble med til Nordisk Nursery i 
Sverige helga etter. 

 

Takk for støtten 

Takk til alle lokallag og personer som har deltatt på dugnad ved konkurranser, kurs og 
fellestreninger. Ikke minst retter vi en særlig takk til Fatland A/S for fine premier til Fatland 
cup. 

For styret i Rogaland Gjeterhundlag,  

 

 

Johannes Skårland (Nestleder) 

         Jacob Vetrhus 

         (Sekretær) 

 


