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5. Fastsette kontingenten 
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b. 2 styremedlemmer for 2 år 

c. 3 nummererte varamedlemmer til styret 

d. Revisorene er ikke på valg i år. 

e. Nytt medlem til valgkomiteen. 

7. Behandle eventuelle innkomne saker 

Sak meldt inn fra Elisabeth Johansen 

8. Behandle budsjett for 2022 

9. Arbeidsplan 2022 

 

 

Hjertelig velkommen 

                                                                  Styret 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 3: 
Årsmelding 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Jørgen Bjørkli 

Nestleder: John Edvin Johansen 

Kasserer: Ester Nordby 

Sekretær: Renate Hansen 

Styremedlem og aktivitetsleder: Øyvind Trondsen 

Varamedlem: 1 Håkon Stensrud, 2 Dag Idar Nilsen og 3 Vidar Skogstad 

Revisorer: Georg Heggstad og Trond Tyldum 

I valgkomiteen har vi hatt (leder) Ken Kvalsvik, Peter Bruvold og Johnny Eliassen. 

Medlemstallet: I 2021 hadde laget 48 betalende medlemmer, en nedgang på 20 medlemmer fra 

2020 (65 voksne + 3 barn). 

Møter og representasjon: 

Siste årsmøte ble arrangert på Teams den 15. mars 2021. Etter dette har vi 

hatt 9 styremøter og behandlet 42 saker og 2 fellesmøter med Nordland gjeterhundnemnd og 

behandlet 2 saker om Nurcery kvalikk og fremtidig organisering av Nordnorgesserien. Av styresaker 

som er behandlet kan nevnes:  

• Konstituering av styret 

• Møteplan 

• Terminliste 

• Turnus for prøver, kurs mm 

• Nurcery -kvalikk 

• Aktivitetsplan 2021 

• Økonomi, mulige inntektskilder 

• Rekruttere medlemmer og øke aktiviteten 

• Påmeldingsfrist 2 uker på prøvene 

• Vippsbedrift og Zettle 

• Prioritere klasse 2 

• Utgiftsdekning instruktører ved lagets arrangement. Lage listee over hvem som kan bidra. 

• Honorar/gave til saueeier og jordeier ved arrangement 

• Diplom/dommerkort etter prøvene 

• Oppfordre sankelag til å sponse startkontingent for sine medlemmer 

• Takkegaver dugnadsgjeng 

• Gjennomgang skriv om god oppførsel ved arrangement 

• Kjøp av henger og grinder 

• Annonsering av kurs/valper på lagets hjemmeside/facebookside 

• Medlemsfordeler 

• Støtte til arrangement fra fylkeslag 

• Høring minstekvote NM 

• Fylkesmesterskap og dp Nordreisa 

• Utsettelser/avlysninger av prøver 

• NM-uttaket 



• Opprykksstruktur klasse 1-2-3 

• NNS i Bardu 

• Ønske om å arrangere NM i Troms 

• Arbeidsliste NNS 

• Kriterier for unghundpremier FM 

• Strukturmodell/arbeidsfordeling styret 

• Evaluering aktivitetene i 2021 

• Årsmøteforberedelser 

• Planlegging aktiviteter 2022 

Troms gjeterhundlag var representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit som ble holdt på 

Teams. 

Aktiviteter: 

Det ble arrangert gjeterhundtreff i Nordreisa, i Kårvikhavn og på Vannøya. Det er positivt at det 

kjøres treff flere steder i fylket. Det er med på å bygge opp treningsmiljøer. 

Det er mindre aktivitet med tanke på fellestreninger enn det som har vært tidligere år, men likevel 

kjøres det noen fellestreninger rundt i fylket. De siste årene har det kommet flere nye inn i miljøet. Vi 

må satse på å rekruttere enda flere, og beholde både nye og gamle medlemmer. Samt bidra til å 

kjøre i gang fellestreninger i hele fylket. 

Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Spansdalen, Dyrøya og Straumsbukta i året som gikk. 

Totalt var det 11 kurs med til sammen 91 deltakere. Dette er private kurs, og gjeterhundlaget ønsker 

å ta mere styring på kursaktiviteten og sørge for at det kjøres kurs i hele fylket. 

Prøvesesongen i Troms ble også i år amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver. Vi får 

etterstrebe og sette opp en terminliste som vi kan gjennomføre og satse på at ikke covid19 og andre 

omkringliggende forhold vanskeliggjør gjennomføring av arrangementene. Det er jobbet godt med 

planene for aktivitet i 2022, og styret må jobbe opp mot lokallagene og sørge for at prøvene blir 

gjennomførte i år. 

Prøvene som ble gjennomført i Troms var distriktsprøve i Straumsbukta, Grytøya og Lavangen på 

sommeren, fylkesmesterskap og distriktsprøve i Nordreisa i slutten av august, og NNS pluss 

distriktsprøver klasse 1 i Salangen i oktober. Det ble arrangert klasse 1 og 2 i Kårvikhavn i oktober og 

klasse 1,2 og 3 på Vannøya i november. På prøvene i Troms med innmeldte resultater var det totalt 

50 startende i klasse 1, hvor 27 fikk godkjent bruksprøve. Det var 26 startende i klasse 2 og 90 

startende i klasse 3. 4 gjeterhundekvipasjer fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i 

klasse 1) i Troms. 

De siste årene er det mange unghunder som er godkjente i fylket, og vi håper flere av de vil ta steget 

oppover til klasse 3 i 2022. 

Vi har 5 godkjente dommere og 15 instruktører i Troms. 

Resultater vi vil trekke frem: 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Emma Fossli Johnsen og CA i klasse 1. Årets fylkesmester i klasse 2 

ble Ester Nordby og Cash. Årets fylkesmester i klasse 3 ble Ken Are Olsson og Spot. Årets 

unghundpremie gikk til Ken Kvalsvik og Lynn. 



Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Finn Engan med Zara. Årets unghundpremie her fikk 

Roy Aakre fra Nordland og Selma. 

Vinner av Tromscupen kl 3 ble Ken Are Olsson og Spot. 

Årets oppdretter er kåret. Oppdretteren av den beste hunden fra Troms i sammendraget i Troms-

cupen er Ken Are Olsson. NO31581/17 Spot er etter NO48361/12 Spot (Jan Egil Orthe) og 

S00/325495 Kate (Ken Are Olsson). 

Vinner av Tromscupen kl 2 ble Linda Selnes Lind med Krokansgårdens Uno. 

Vinner av Tromscupen kl 1 ble Sara Johnsen-Fossli og Ca. 

Ken Are Olsson med hunden Spot og Ester Nordby med hunden MissMe representerte Troms i NM 

som gikk av stabelen i Ørsta i Møre og Romsdal i oktober. Ken Are endte på 54. plass og Ester endte 

på 81. plass etter innledende runde. NM-kvoten for 2022 er på 1 plass. Fra 2023 økes minstekvoten 

til 2 plasser i NM. 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk! 

For 2021 har styret har kåret Linda Selnes Lind til årets nykommer. Linda er en aktiv sauebonde på 

Grytøya som begynte å gå prøver i 2021, som bruker hund i drifta si. Hun er ny i prøvemiljøet, og gikk 

gode prøver med border collien sin Krokangårdens Una i klasse 1 og videre til klasse 2 i 2021.  

Økonomi: 

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

har jobbet med en søknad om støtte til kjøp av henger og grinder til bruk på kurs og 

gjeterhundprøver. Fylkeslaget har gitt et bidrag på kr 35 000. VI takker for dette og annen støtte fra 

lokale beite/sankelag, lokallag i sau og geit og fra privatpersoner som kommer inn. 

Avslutning: 

Styret takker for samarbeidet i 2021. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har bidratt 

med dugnadsinnsats. 

Velkommen til årsmøtet 

Styret 

  



Sak 4: 

 



Sak 5 
Fastsette kontingent for 2022 

 

Medlemskontingentens størrelse er på kr 250,- per medlemskap per år. 

Styret legger frem saken med innstilling om at medlemskontingenten skal være kr 250,- i 

2022. 

 

 

Sak 6 
Valg: Valgkomiteen ved Ken Kvalsvik, Peter Bruvold og Johnny Eliassen legger frem sin 

innstilling på årsmøtet. 

Følgende skal velges: 

Leder for 1 år. (Jørgen Bjørkli er på valg) 

To styremedlemmer for 2 år (Ester Nordby og Øyvind Trondsen er på valg) 

Tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge for 1 år. (Håkon Stensrud, Dag Idar Nilsen og 

Britt Martinussen er på valg) 

Revisorene Georg Heggstad og Trond Tyldum er ikke på valg. De ble valgt for 2 år på 

årsmøtet i fjor, men det ble uteglemt i referatet. Vi må huske på å få det med i referatet at de 

ble valgt i fjor og er på valg for 2 år til neste år. 

Ett nytt medlem til valgkomiteen (Ken Kvalsvik går ut, Peter Bruvold har ett år igjen og 

Johnny Eliassen har to år igjen) 

Sak 7 
Innkomne saker: 

 

Sak fra Elisabeth Johansen:  

 
Hei! 

Jeg håper tgl i 22 vil ha stort fokus på kurs og kl 1 prøver. Det er viktig å sikre rekruttering spesielt hos 

bonden og ikke minst lokallagene,da vi er helt avhengig av demmes velvilje,for å kunne kjøre kurs og 

prøver. 
 

Kl 2 og 3 er og viktig for å høyne nivået,men lykkest vi ikke med å nå ut med budskapet, om at 

gjeterhunden er et viktig arbeidsredskap for sauebønder, vil vi til slutt ende opp med at vi ikke får arrangert 

prøver. Det ser vi jo bla annet på alle prøvene som var satt opp i fjor og ikke ble noe av. Vi må ikke 

glemme at med færre bønder blir gjeterhunden et desto viktigere arbeidsredskap,for å få sauene sanket og 

hjem om høsten. 

Å spille på lag med bonden er viktig      

 

Mvh Elisabeth Johansen 

 

Styret legger saken frem for årsmøtet til orientering. 

 

 

 

 

 



Sak 8: 

 

Styrets forslag til budsjett ihht arbeidsplan  2022        

Kontonavn        

Kontingent 16250  Mål 65 medlemmer    

Tilskudd/grasrotandel 10500      

Tilskudd landbruksdir 30000  Etterskuddsbetaling fra 2019, engangsinnbetaling 

Arrangement, gjeterhundprøver 25000      

Sekretariat- utsetterkurs 2500      

Utsetterkurs 2500      

Instruktørhelg 0  Binding til å kjøre kurs på vegne av laget. 

Gjeterhundkurs 40000      

Støtte fagsenteret 45000      

Salg fløyter 2000      

Salg skjorter 0      

Driftsinntekter TSG, dekning utgifter arrangement 24000  Søke TSG om støtte til arrangementsutgifter og premier 

Sponsing henger og grinder 120000      

Sum inntekt 317750      

Gjeterhundprøve, utgifter 15000      

Reisestøtte og NM-påmelding 10000      

Sekretariatkurs 5000      

Utsetterkurs 5000      

Instruktørhelg 15000      

Godgjørelse instruktører gjeterhundkurs 30000      

Andre utgifter gjeterhundkurs 50000      

Kjøp av henger og grinder 120000      

NSG 0      

Kjøp fløyter 6000      

Kjøp skjorter 0      

Premier 9000  Forutsetning at det blir 1 nnshelg i Nordland 

Møter 20000  Dekke utgifter til reise på møter rundt i fylket 

Utstyr/diverse, internett og hjemmeside 2200  Vurdere om vi skal gå over til NSG sin plattform for 

Porto/bankgebyrer 550  hjemmeside    

Sum driftsutgifter 287750      

Driftsresultat 30000      

 

  



Sak 9 
Troms gjeterhundlag – forslag fra styret til arbeidsplan 2022 

 
- Verving av medlemmer til TGL. 

- Gjøres med mer planlagt aktivitet rettet til lokallagene. 

- Innkjøp av henger og utstyr. Dette jobbes det med. 

 

Kommunikasjon med lokallagene 

-TGL tar kontakt med lokallagene, og får til møte til de som måtte ønske det. 

Foredrag 

-Styremedlemmer og instruktører i laget holder informasjonsmøte i de lokale lag. 

 

Kursvirksomhet 

- TGL tar på seg å arrangere kurs igjen. De leier inn instruktører. 

-Dette blir et av temaene for ei instruktørhelg. 

-Instruktørsamling 

-Dagskurs 

-2 dagers 

-Helgekurs 

-Ukeskurs 

-M.Fl. 

 

Testprøve - (Nulteprøven) 

- Dette er ei prøve , som forteller ekvipasjene hvilket nivå de er på og om det anbefales å starte på 

gjeterhundprøve. 

 

Prøver 

Sekretariat 

Nytt av året er å innkjøre sekretariat gruppa. Så langt er det 4 stk. med i den. Flere kan melde seg. 

De vil bli kurset. 

Utsettere. 

- Det jobbes det med. Allerede har vi noen som har meldt seg. Vi trenger flere å velge i mellom. 

Dere som ønsker å sette ut sauene på våre prøver og har kl. 2 nivå inne. Kan melde seg til styret i 

TGL. 

Resultattavle: Det skal lages ei resultat tavle, som benyttes på våre arrangementer og som kan 

benyttes på de lokale arrangementene også. Dere! Vi ønsker oss en snekker til å lage den. Malen 

har vi. 

Antall prøver 

I år blir det mange og forhåpentlig enda bedre prøver en i fjor. 

Vi holder 10 eller flere prøver i alle klasser. 

 

Aktiviteter i 2022 

Vi ønsker at de lokale lagene, som ikke har meldt seg og som ønsker å arrangere noe, melder seg 

til TGL. styret. 

12 februar, 12 mars og 9 april - Dagskurs i nærarbeid med hund/sau i Straumsbukta arrangør 

TGL./Øyvind 

24 -26 februar - Private gjeterhundkurs i Salangen med Ester og Ellen og i Straumsbukta med 

Øyvind 

25 - 27 mars ? Kurs i Balsfjord arrangør er BSG/Jørgen Bjørkli 

1 - 3 april Kurs i Lyngen /Renate Hansen 

12 - 15 Juli Privat 4 dagers konkurransekurs i Straumsbukta/Øyvind 

16 - 17 Juli DP (distriktsprøve) kl. 1, 2 og 3 i Straumsbukta (ikke tellende i noen serie eller cup). 



30 -31 Juli Grytøya/Linda - DP. Kl. 1, 2 og 3 

6 - 7 August - Treff/Nordreisa NSG/John Johansen 

12 - 14 August Kurs/Kårvikhamn TGL/ Ole Birger Killie 

20 - 21 August - DP/ Lyngen/ Renate 

26 August DP kl. 2 Nordreisa (Start på kvelden)/John Johansen 

27 August DP kl 3 Nordreisa " 

27 " FM kl 2 og 1 " 

28 " DP kl 1 og 2 " 

28 August FM kl. 3 " 

18 - 19 Sept. DP Kl 1, 2 og 3 Balsfjord/Jørgen Bjørkli 

25 - 26 Sept. DP KL 2 og 3 Bardu/ Hans Marius Valør 

1 - 2 Okt. NNS – Bardu/Hans Marius Valør 

Andre aktuelle prøver 

17 - 18 sept. NNS Nordland 

7 - 9 okt. NM Nordland 

-  
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