
Referat fra Styremøte i Troms Gjeterhundlag 

Teams møte: Jørgen, Ester, Øyvind, John og Renate   11/4-21 kl 20.00 

Sak 1: Turnussystem for Prøver, kurs mm. 

Forsøker å lage turnussystem for prøver og kurs mm. Arrangementer bli mer forutsigbare.  
Formålet er å få prøver til å bli kartlagt på et tidlig stadium. Øyvind tar kontakt med 
representantene for gjeterhund i de forskjellige distrikter. Ser på behov og setter de opp i en 
turnusplan (hvis de ønsker å delta). 
 

Sak 2. Hvis en representant av styret, ikke kan møte på styremøte 
Den som ikke møter kaller inn vara for seg. Slik at vi til et hvert styremøte har med 5 
deltagere. 
 
Sak 3. Arbeidsplan/terminliste som aktivitetsleder har utarbeidet. 
 
10 -11 april   Kurs i Brøstadbotn? 
16 -17-18 april Kurs i Lyngen (kontakt: Renate Hansen) 
24 - 25 april  Kurs i Spansdalen? 
Juni   Prøve i Alta (informerende karakter) 
10.-11. juli Treff i Balsfjord. (Kontakt: Jørgen Bjørkli). Reserve/Treff Straumsbukta 
13. og 15. juli   Konkurransekurs Straumsbukta (Øyvind Trondsen) 
17.- 18. juli   DP. kl. 1-2-3 Straumsbukta (Øyvind Trondsen) 
24-25. juli   Konkurransekurs Straumsbukta  
 
31.jul – 01. aug. DP kl. 1-2-3 Grytøy (Linda Selnes Lind) 
06. – 07. aug.   Treff i Nordreisa (John Johansen) 
13. – 14. aug.  DP kl. 1-2-3 Lyngen (Renate Hansen) 
21. – 22. aug.   Treff Ringvassøya (Tom Jenssen) (Reserve/Treff Straumsbukta) 
28. aug.   FM kl. 1-2-3 i Nordreisa (John Johansen) 
29.aug    DP kl. 1- 2-3 i Nordreisa 
 
 Uke 35 og uke 36 Sankeuker 
 
18. – 19. sep.   DP Kl. 3 Balsfjord Jørgen Bjørkli (aktuelt å bytte med Kårvikhamn) 
 
24.sep    Nord Norsk Nursery Kl. 3 Vesterålen 
25.- 26. sep.  NNC Kl. 3 Vesterålen 
 
01.okt.   Nord Norsk Nursery Kl. 3 Bardu (reserve for Nordland) 
02.- 03. okt.   NNC kl. 3 Bardu 
08.- 09. okt.  NM kl. 3 Møre og Romsdal 
10. okt.  NM kl. 3 Finaledagen 
9. okt.    kl. 1 og kl. 2 i Lyngen, ikke tellende i Troms cup. 
 
 



 
Sak 4. Påmelding til prøver. 
Vi setter påmeldingsfrist 2 uker i forkant av prøven, og man betaler v. påmelding. 
Ved for sen påmelding, må en starte først og betale 100 kr ekstra i startavgift. 
Med det blir alt mer forutsigbart.  
Tillegg sak 4: Troms Gjeterhundlag etablerer vipps bedrift og en Izettle-konto. Da vil vi være 
rustet til å ta imot betaling på kort, vipps og kontant, og kan på en kjapp måte sende 
kvittering på epost. 
 
Sak 5. Klasse 2 er veldig viktig prøve for utvikling av hund og fører. Denne prøven er i Troms 
ikke prioritert så langt. Forskjellen mellom kl. 1 og 3 er for stor. 
Forslag Kl. 2 settes opp til hver DistriktsPrøve (DP). Der skal den gå i kl. 1 bane. Grindene kun 
flyttes kun til riktig åpning. 
 
Sak 6. Inntekter til laget: Reklameinntekt fra kurs og hvalp-gjeterhundformidling.   
All privat annonsering på TGL sine nett sider og Facebook koster 1000kr, pr. annonse som 
betales til TGL.   
 
Sak 7.  Honorar ved TGL sine arrangementer til instruktører som er medlemmer av laget:  
Utgiftsdekning til instruktører: Vi dekker deres utgifter. Lager en oversikt over hvem som 
benyttes, slik at alle bidrar og vi skaffer inntekt til laget. Instruktør sender oss kvitteringer 
over deres utgifter i forbindelse med kurset. Vi oppfordrer til dugnad. Så føres det statistikk 
av TGL over hvilke instruktører som benyttes, slik at alle instruktører skal ha de samme 
muligheter. 
 
Sak 8. Honorar til saueeier og jordeier ved arrangementer. 
f.eks.  glass/kopp etc. med vår logo på. Noe som øker sjansen for gjentagelse.  
Det er viktig å sette pris på og takke saueeier og jordeier. Det skal være en positiv opplevelse 
for de som stiller sau og jorder til disp. for gjennomføring av både kurs og prøver.  
 
Sak 9. Diplom/dommerkort: 
I dag får de som har tatt gjeterhundprøve ingen diplom eller dommerkort der det står at de 
har en godkjent gjeterhund. Vi må få opp stoltheten i å få godkjenning av gjeterhund. 
Et dommerkort kan også være nyttig hvor en kan få tilbakemelding fra dommer.  
Medlemskort: Forslag at vi lager nummererte medlemskort/kombinasjons kort med 
godkjent gjeterhundprøve på baksiden. Sendes i etterkant til deltager eller leveres ut på 
prøvearenaen. 
John sjekker sponsing evt. Pris på trykk av diplom/dommerkort.  
 
Sak 10. Sponsing av medlemmer som går prøver: 
TGL bør oppfordre alle sankelag til å dekke startkontigenten for deres medlemmer, som 
deltar på våre gjeterhundprøver. F.eks. at deltager kan  levere kvitteringen til kasserer i 
sankelagene og få refundert beløpet. Dette bør gjelde inntil deltagende hund har bestått 60 
poeng i kl. 2. Jørgen prøver å få oversikt over alle sankelag.  
 
Sak 11.  Medlem og deltagere som hjelper arrangør i forkant av prøve, som arrangeres av 
TGL. (FM og NNS). Får takkegave. Skal prøve å få sponset dette. Alternativ 2 er mindre 



startkontigent. Siden laget har behov for inntekt i en slunken lagskasse, prøver vi å få 
sponset takkegaver. 
 
Sak 12.: Evt. 
Ester fremmet ønske om at vi oppfordrer de konkurrerende til å lese et meget bra innlegg. 
 
Hei Til Alle dere glade konkurrenter. 
Før konkurransestart. 
 
Dette skulle egentlig ikke vært skrevet MEN: 
Det fremkommer fra dommere og arrangører at konkurrenter går til dommere under og 
etter konkurranse og klager på vurdering/ går rundt blant publikum og kritiserer dommerens 
vurdering. 
 
På samme måte klages det og til/mot arrangøren på sauene, banen osv.  
Dette er fullstendig tabu og uakseptabelt. 
 
Når du melder deg på konkurransen, har du godtatt dommer/opplegg.  
Liknende oppførsel i for eksempel. Storbritannia, vil kunne gi en suspensjon, vanligvis 2 år 
TK håper virkelig vi unngår å ty til slike straffer. 
Les følgende skrifter (Sue Main) før du registrerer deg for konkurranse, følg deretter disse 
rådene og tankene.  
 
Konkurransen skal være til glede for konkurrentene, dommerne, arrangørene. 
 
Med Ønske om en hyggelig, positiv konkurransesesong. 
 
Styret i TGL, er enige om at vi må bestrebe at konkurransen blir en fin arena for dommer, 
konkurrende, arrangør (bl.a. saueeier, jordeier). Uten dommere og arrangører, ingen 
konkurranse.  
 
En av våre mål dette året er å øke aktivitet og dermed interessen for prøver. Vi skal gå foran 
som gode eksempler, være positive og ikke minst takknemlige ovenfor arrangørene. 
 
Evt. 2: Grinder og henger til TGL: 
Renate og Øyvind jobber med å hente inn priser/tilbud på henger og grinder til laget. Dette 
ble vedtatt innkjøpt i 2012. Målet er at vi skal få kjøpt en henger og Lettgrinder som vi kan ta 
med oss rundt på arrangementer i fylket, dette vil gjøre det enklere å arrangere både kurs og 
prøver. Vi søker tilskudd, tar kontakt med sankelag/ Sau og Geit for midler, ser evt på 
muligheter for sponsing.  
Kan man f.eks leie ut hengeren m. grinder for inntekt til laget? 
 
For TGL 
 
Renate Hansen 
Sekretær 
 


