
Årsmelding 
 

Styret har i 2019 bestått av: 
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599) 
Nestleder: John Edvin Johansen (91578475) 
Kasserer: Ester Nordby (97158196) 
Sekretær: Håvard Martin Moen (40179507) 
Styremedlem og aktivitetsleder: Anders Boltås (95964884) 

Varamedlem: 1 Håkon Stensrud, 2 Dag Idar Nilsen og 3 Britt Martinussen 

Revisorer: Georg Heggstad og Trond Tyldum 

I valgkomiteen har vi hatt Vidar Skogstad, Sofie Engstad og Øyvind Trondsen. 

Medlemstallet: I 2019 hadde laget 70 betalende medlemmer + 7 barn registrert som medlemmer, 
en liten økning fra 2018 (68). 

Møter og representasjon: 

Siste årsmøte ble avholdt på Rådhuset på Storsteinnes den 26. januar 2019. Etter dette har vi hatt 
5 styremøter og behandlet 25 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes konstituering av 
styret, instruktørutdanning, NM i Troms, gjeterhundtreff, terminlista, utfordre lokallagene til å ta 
på seg arrangement, utpeking av to fra Troms til felles NNS-styre (Ester Nordby og Anders 
Boltås), gjennomføring av arrangement i fylket – flere folk i sving, innføring av depositum ved 
arrangering av kurs, landbruksmessa, avlysninger av prøver/arrangemeang på grunna v 
hundesykdom, premiering, dekning av dommerutgifter for ikke-medlem, nytt lagstelt, klasse 1 
prøver på nnshelga i Bardu, Tromscupen og prøven i Straumsbukta, høring regler for Troms-
cupen, vedtektsendring, neste års terminliste, utdeling av FM-fatene, årsmøteforberedelser og 
vedtak om at aktivitetsleder skal ha ansvar for å få tak i vandrepremiene før prøvene og sørge for 
inngravering. 

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

Troms fylke har hatt dommer på årets dommersamling. 

Aktiviteter: 

Det ble arrangert gjeterhundtreff i Nordreisa. Det var stort sett deltakelse fra nærområdet i 
Nordreisa, men også besøkende fra Balsfjord og Reinøya. Det var veldig fine forhold for å trene 
hund på dette treffet og et sosialt og fint arrangement av Nordreisa sau og geit. Vi oppfordrer 
flere til å delta på treffet i august i Nordreisa i 2020. 

Fellestreninger flere steder i fylket.  

Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Kårvikhamn, Andersdalen Straumsbukta i året som 
gikk.  



Det ble også kjørt i gang instruktørutdanning i Troms, hvor vi vil f noen nyutdannete 
instruktører.Jo Agnar Hansen er hyrt inn som instruktør. Siste delen av kurset blir kjørt i 
samarbeid med Nordland vinteren 2020. 

Troms gjeterhundlag bidro på stand i samarbeid med Troms sau og geit og Balsfjord og Storfjord 
sau og geit. Vi hadde demonstrasjon i bruk av gjeterhund. 

Vi søkte om tilskuddsfinansiering gjennom UT-midlene, men ble kontaktet av Fylkeskommunen 
med beskjed om at vi ikke kom til å få støtte i 2019. I stedet fikk vi utsettelse ett år slik at vi 
kunne bruke utgifter i 2019 på tilskuddet vi gikk i 2018. 

Prøvesesongen i Troms ble noe amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver, blant annet på 
grunn av en uoversiktelig situasjon med sykdom på hund i Norge. Mattilsynet og NKK frarådet 
arrangement med samling av hunder for å redusere smittepress. 

Prøvene som ble gjennomført i Troms var distriktsprøver i Nordreisa i august, NNS i Bardu i 
september og Fylkesmesterskap/distriktsprøve i Balsfjord i oktober og en distriktsprøve i 
Straumsbukta i oktober (her er ikke resultatene meldt inn til NSG. På prøvene i Troms med 
innmeldte resultater var det totalt 81 startende i klasse 1, hvor 44 fikk godkjent prøve og 81 
startende i klasse 3. 13 gjeterhundekvipasjer fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng 
i klasse 1) i Troms. Det var i tillegg 2 ekvipasjer fra Troms som fikk sine første godkjente prøver 
i Nordland. 

Det er en spennende utvikling med en stor økning i deltakelse i klasse 1 i 2019 og generelt høyt 
nivå på hundene i denne klassen. Det blir spennende å se om disse hundene tar steget videre opp i 
klasse 3 i årene som kommer. 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Øyvind Trondsen og Aurora og fylkesmester i klasse 3 ble Hans 
Inge Mortensen og Spot. Årets unghundpremie gikk til Hans Inge Mortensen og Spot. 

Årets oppdretter er kåret. Oppdretteren av den beste hunden fra Troms i sammendraget i Troms-
cupen er Ken Are Olsson. Spot er etter Kate (Ken Are Olsson) og Spot (Jan Egil Orthe). 

Seieren i nordnorgesserien gikk til Troms og Hans-Inge Mortensen og Zhakk. Årets 
unghundpremie her fikk Hans-Inge Mortensen og Spot. 

Vinner av Tromscupen kl 3 i år ble Hans-Inge Mortensen og Spot. 

Vinner av Tromscupen kl 1. Vinner her ble Anita Kvalsvik og Solo. 

Hans-Inge Mortensen og Zhakk representerte Troms i NM som gikk av stabelen i Alvdal i 
Hedmark i oktober. Hans-Inge endte på 50 plass etter innledende runde. 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk!  

For 2019 har styret har kåret Vidar Skogstad til årets nykommer. Vidar er en erfaren sauebonde, 
som bruker hund i drifta si. Han er relativt ny i prøvemiljøet, og gikk gode prøver med hundene 
sine i klasse 1 i 2019.  



Økonomi: 

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet. Vi 
må i årene som kommer se på andre inntektskilder enn det vi har hatt de siste årene hvor vi har 
fått årlige tilskudd fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen til aktiviteter. Etter signalene vi fikk i 
2019, kan det synes som vi ikke blir prioritert i forhold til tilskudd fra Fylkeskommunen. 

Avslutning: 

Styret takker for samarbeidet i 2019. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har 
bidratt med dugnadsinnsats. 

 

Velkommen til årsmøtet 

Styret 

 


