
Referat styremøte Troms gjeterhundlag 17.08.2021 kl 20:00 

Sted: teams 

Til stede Håkon Stensrud, John Edvin Johansen, Ester Nordby og Jørgen Bjørkli  

Forfall: Øyvind Trondsen og Renate Hansen, Håkon ble innkalt som vara. 

Sak 1: Fylkesmesterskapet og distriktsprøve i Nordreisa. Ester organiserer transport av dommer til og 

fra flyplassen og Nordreisa. Dommer overnatter hos John og Åse. Premiene til FM, Ester og Jørgen 

har en dialog med Renate om premieringen for FM. Lokallaget ordner for distriktsprøvene. 

Startkontingenter; kr 400 per start i FM og kr 300 i distriktsprøvene. 

Finale FM klasse 3, 5 stk og finalen går med standard klasse 3 prøve med deling og singling. 

 

Sak 2: Kårvikhamn er utsatt til i oktober, og blir treff med prøve klasse 1 og 2 en av dagene. Vi ser på 

mulighetene for å få en alternativ arrangør helga 18. og 19. september. Håkon skal sjekke 

mulighetene i Målselv. Alternativt ser vi på et arrangement hos Jørgen og Maiken, dersom det ikke 

dukker opp andre som vil arrangere. 

 

Sak 3: NM-uttak, jfr tidligere årsmøtevedtak kvalifiseres de to fra Troms som skal til NM gjennom en 

uttaksserie. Fylkesmesteren er ikke direktekvalifisert. Kvalikkprøvene er Nordreisa 28. og 29 august, 

samt de to NNS-helgene 25. og 26. september og 2. og 3. oktober. 

 

Sak 4: Regler for å flytte opp og ned i klassene. Styret i TGL ønsker at de som har oppnådd 60 poeng i 

klasse 1 rykker opp senest året etterpå, men at de gis mulighet til å gå tilbake til opprinnelig klasse 

samme året. På FM kan man kun stille i en klasse med samme hunden. 

 

Sak 5: NNS i Bardu, alt er under kontroll. Det har vært stille siden bjørneangrepene i juni. Vi kjører 

NNS der dersom det ikke oppstår noe mere. Vi må sette opp arbeidslister for å sikre et godt 

arrangement. Sak for styremøte i september. 

 

Sak 6: NM, ønske om å arrangere. Ester tar opp saken videre opp mot Troms sau og geit og leder Jan 

Ottar Østring. 

 

Referent Jørgen B  

 


