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Saksliste: 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering (valg av møteleder, møtesekretær og to til å 

underskrive protokollen) 
3. Behandle årsmelding 
4. Behandle regnskap i revidert stand (legges frem på årsmøtet) 
5. Fastsette kontingenten 
6. Valg 
7. Behandle eventuelle innkomne saker 

1: Evaluering av FM. 
2: Sau, spising og hvile under konkurransene. 
3: Evaluering av Målselvtreffet. 
4: Videreføre ordning med treningsgrupper med trener/mentor. 

8. Behandle budsjett for 2018 
9. Arbeidsplan 2018 

 

 
Kaffe og enkel servering 

Hjertelig velkommen 
                                                                  Styret 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 3: 
Årsmelding 
 

Styret har i 2017 bestått av: 
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599) 
Nestleder: John Edvin Johansen (91578475) 
Kasserer: Ester Nordby (97158196) 
Sekretær: Ketil-Magne Løvhaug (91360512)) 
Styremedlem og aktivitetsleder: Herleif Jensen (41336351) 

Varamedlem: Anders Boltås, Dag Idar Nilsen, Britt Martinussen 

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad 

I valgkomiteen har vi hatt Håkon Arne Stensrud, Øyvind Trondsen og Vidar Skogstad.  

Medlemstallet: I 2017 hadde laget 75 betalende medlemmer, en flott økning fra 2016 (61). 

Møter og representasjon: 

Siste årsmøte ble avholdt på Vikingheimen i Målselv den 28. januar 2017. Etter dette har vi 
hatt 6 styremøter og behandlet 14 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes planlegging 
av gjeterhundprøver, gjeterhundkurs, fellestreninger/vintertreff, «bondens dag», påmelding og 
trekking av NNS ordnes via NSG, NM-kvalikklag, Landbruksmessa i Balsfjord, planlegging 
og evaluering av NNS, planlegging av FM, oppmerkomhet i forbindelse med Herleif Jensens 
begravelse og årsmøteforberedelser. 

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit. 

Aktiviteter: 

Det ble kjørt et vintertreff i Rotsund hos Anders og Guro Boltås. 

TGL har kjørt kurs for medlemmer med Ester Nordby og Berit Jakobsen som instruktører og 
Ellen Johnsen som hjelpeinstruktør. Det har også blitt kjørt kurs i Straumsbukta med Øyvind 
Trondsen (Oslo hundeskole) som instruktør og i Kvæfjord med Ken Are Olsson som 
instruktør. 

Vi søkte tilskudd og fikk tilsagn som gjorde at vi etablerte treningsgruppe med Øyvind 
Trondsen som mentor/trener. Det ble kjørt en individuell del for hver enkelt deltaker og to 
treningshelger. Tilbakemeldingene har vært gode på tiltaket. 

I 2017 måtte dessverre Målselvtreffet avlyses. I stedet kjørte Ester Nordby og Herleif Jensen 
«bondens dag» som etter hvert gikk over til Balsfjordtreff, med trening med instruktører. 
Søndag ble det kjørt 2 klasse 1-prøver. klart for Målselvtreff. Lokallaget i Målselv stod for et 
flott arrangement. Det ble kjørt to klasse 1-prøver. 



Det kjøres fellestreninger flere steder i fylket. Eksempelvis Balsfjord, Kattfjorden, 
Andersdalen, Straumsbukta og Nordreisa. Vi oppfordrer flere medlemmer rundt i fylket å 
arrangere fellestreninger. 

Prøvesesongen startet i Troms med tidligere nevnte distriktsprøver ved Josefvatn. Så ble det 
arrangert distriktsprøve i klasse 1 og 3 i Rotsund første helga i september. De påfølgende 
helgene var det distriktsprøve i klasse 1 og 3 ved Josefvatn, NNS i Nordreisa, NNS i Lofoten 
og fylkesmesterskap og distriktsprøver i klasse 1 og 3 i Rotsund. Prøvene i Troms ble 
avsluttet i Rotsund med to klasse 1 prøver i slutten av oktober. På prøvene i Troms var det 
totalt 65 startende i klasse 1 og 119 startende i klasse 3. Hele 13 gjeterhunder fikk sin første 
godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms. 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Ellen Johnsen og Pippi og fylkesmester i klasse 3 ble Hans 
Inge Mortensen og Zhakk. Årets unghundpremie gikk til Ester Nordbys MissMe. 

Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Finn Engan med hunden Marco. 

Vinner av Tromscupen i år ble Hans Inge Mortensen og Zhakk. 

Herleif Jensen og Tia, Ester Nordby med MissMe og Ken Are Olsson med Kate kvalifiserte 
seg til NM som gikk av stabelen på Fosen i Trønderlag i oktober. Våre deltakere gikk ikke 
videre fra innledende løp. Troms mistet en NM-plass og har nå deltakerkvote på 2 til NM 
2018. 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk! Det er gledelig å se at 
vi har mange nye folk i miljøet, og styret har kåret Håvard Moen til årets nykommer. Håvard 
og Eddie gikk mange gode klasse 1 prøver, og testet i løpet av sesongen også klasse 3. 

Laget har stort sett gjennomført det som ble vedtatt i arbeidsplanen i fjor. Det er søkt om 
tilskudd fra Fylkesmannen som gjorde at man kunne gjennomføre kurs og treningsgrupper. 
Laget har jobbet med beredskapsgrupper, og etter dialog med fylkesmannen og dyr i drift er 
det enighet med å jobbe videre med dette i 2018. 

På slutten av året kom den triste beskjeden at Herleif Jensen hadde gått bort. Herleif var en 
ildsjel som har bidratt mye gjennom styrearbeid, deltakelse i konkurranser og ikke minst som 
treningskamerat og instruktør. Han vil bli savnet. 

Økonomi: 

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet.  

Avslutning: 

Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2017. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og 
de som har bidratt med dugnadsinnsats. 

 

Velkommen til årsmøtet 

Styret 



 

Sak 4: 
 

ÅRSREGNSKAP 2017     
Kontonavn   Regnskap 2017   Regnskap 2016 
Kontingent   15 200,00   13 400,00 
Tilskudd grasrotandel   2 257,05   12 671,70 
Arrangement, inntekter   11 000,00   15 300,00 
Salg fløyter   10 050,00   1 087,00 
Salg skjorter   1 920,00   0,00 
Sum inntekt   40 427,05   42 458,70 
Gjeterhundprøve, utgifter   10 732,40   9 909,00 
NSG   8 340,00   9 480,00 
Kjøp fløyter   13 091,87     
Kjøp skjorter   1 893,00     
Premier   6 649,38   2 379,00 
Møter og kurs   31 462,90   2 986,35 
Utstyr/diverse og internett       3 410,00 
Porto/bankgebyrer   178,00   582,00 
Sum driftsutgifter   72 347,55   28 746,35 
Renteinntekt bank   22,00   0,00 
DRIFTSRESULTAT/ UNDERSKUDD   -31 898,50   13 712,35 

BALANSE 2017     
Eiendeler   31.12.2017   31.12.2016 
Kasse   647,00   870,00 
Bank   30 663,76   62 339,26 
Sum eiendeler   31 310,76   63 209,26 
          
Gjeld og egenkapital         
Egenkapital   63 209,26   49 496,91 
Årets underskudd/overskudd   -31 898,50   13 712,35 
Sum gjeld og egenkapital   31 310,76   63 209,26 

     
For Troms Gjeterhundlag     

     
      
Dato                 Sted     

     
      
Ester Nordby, kasserer     

     

     
         

Trond Tyldum  Georg Hegstad   
Revisor  Revisor    



Sak 5 
Fastsette kontingent for 2018 
 
Medlemskontigentens størrelse er på kr 200,- per medlemskap per år. 
Styret har ikke behandlet forslag til medlemskontingent. 

 
Sak 6 
Valg: Valgkomiteen legger frem sin innstilling. 
 

Sak 7 
Innkomne saker: 

 
1: Innsendt av Hans Inge Mortensen: Evaluering av FM. Forslag om å kjøre kl 3 ferdig 
lørdag, og evt utsette FM kl 1 til søndag og kjøre distriktsprøve klasse 1 og 3 etterpå. 
Styrets innstilling: FM starter tidligere og kl kjøres ferdig før kl 1 kjøres. Klasse 1 
utsettes evt til søndag. 
 
2: Innsendt av Hans Inge Mortensen: Sau spising og hvile: En må få til pauser under 
konkurranser. Det vil skape mer like forhold. 
Styrets innstilling: Arrangør bør etterstrebe å få til hvile og mat til sau under 
arrangementene. Styret har tidligere diskutert dette under evaluering av NNS.  Forslag 
om å dele flokken i to. I tillegg oppnevne en oppmann til prøvene som ser til at 
dyrevelferden er ivaretatt. Oppmannen samarbeider med dommer. 
 
3: Innsendt av Hans Inge Mortensen: Evaluering av Målselvtreffet: Foreslår å gå vekk 
fra prøver i klasse 1 på Målselvtreffet. Skal være ei treningssamling. Arrangørene 
mister inntekt. 
Styrets innstilling: Styret legger frem saken uten innstilling. Det er argumenter både 
for og imot. Noen tørr kun stille på prøve på Målselvtreffet. Alternativet kan være å 
kjøre «bondens dag» med klasse 1 prøve litt senere med klasse 1, eller kjøre klasse 1 
litt senere på dagen på søndag under Målselvtreffet. 
Videreføre ordning med treningsgrupper med mentor/trener. Søke tilskudd til 
aktiviteten. 
Styrets innstilling: Dersom vi får finansiering, kjører vi treningsgrupper med trener. 

Sak 8 
Budsjett utarbeides på årsmøtet. 
 

Sak 9 
Troms gjeterhundlag - Arbeidsplan 2018 

- Vintertreff Rotsund før påske 
- Målselvtreffet 
- Kurs 
- Gjeterhundprøver  
- Ny cup kl 3 over 2 helger tidlig høst evt sommer 
- Jobbe videre med beredskapsgruppe 
- Fellestreninger 
- Herleif Jensens minneprøve på sommeren 


