
Referat 28.11.2021 styremøte i Troms Gjeterhundlag  

Kl.2000 på Teams 

Tilstede: Ester, John Edvin og Jørgen, forfall fra Renate og Øyvind. Vara var ikke innkalt. 

 

Sak 1. Evaluering av aktivitetene i 2021. 

John: Det fungerte bra i Nordreisa, treffene og prøvene. Glad for initaitivet på Vannøya. Ikke 

bra med avlysninger av prøver. Dette opptar ledige prøvehelger som andre kunne brukt. 

Premiering. Skal vi bli flinkere å godta at prøvene går uten premiering, og heller sette en 

lavere startkontingent? Kan opplyse om at FM og NNS er viktigere mtp premiering. Det blir 

lettere å arrangere dp og få andre til å ta prøver på sparket. 

I Nordreisa har de lagt en plan for 2022 mtp gjeterhundaktiviteter. De ønsker FM og 

gjeterhundtreff andre helg i august. 

 

Ester: Det har vært en del kurs, Øyvind, Ken Are, Ellen og Ester. Gode tilbakemeldinger på 

treningstreffene. Det er litt dårlig med fellestreninger. Vi bør prøve å unngå avlysninger av 

oppsatte prøver. Vi flyttet Bardu-prøven fra et bjørneområde til et annet. 

Jørgen: Det er få lokallag som står som arrangører. Vi må sette fokus på å gi et tilbud i form 

av fellestreninger evt kurs, og håpe på dugnad/arrangement i retur. 

 

Konklusjon: VI lager en sak om evaluering av aktivitetene i 2021, og spør hva folk ønsker av 

aktiviteter og hva kan dere bidra med i 2022? 

 

Sak 2. Kjøp av henger og utstyr 

 Saken utsettes da hverken Renate eller Øyvind er her. 

Sak 3. Innføre turnusordning i lokallagene for gjeterhundprøver  

Det var dårlig erfaring fra sist vi prøvde turnusordning hvor folk reagerte. Aktivitetene må 

baseres på frivillighet. Vi innfører ikke turnusordning. 

Sak 6. Frist for innkomne saker til årsmøtet  

Styret varslet at årsmøtet blir i februar samtidig som Fylkesårsmøtet for sau og geit. Frist for 

innkomne saker settes til 15. januar. 

Sak 5. Strukturmodell:  

Vi gikk gjennom modellen. Det er flere ting som må oppdateres for å få det til gjeldende 

status.Vi tar denne saken opp på ny senere. 

 

Aktivitetsleder har oppgave å sørge for inngravering av vandrepremiene. Det er et etterslep 

på tidligere års graveringer. Troms koster gravering når vinner er fra Troms og Nordland når 

vinneren er derfra. Vi gjær en arbeidsinnsats for å få dette ajour. 

Vandrepremie NNS, Finn Engan vant i år. Ester tar kontakt mtp inngraveringen. 

Vandrepremie FM som Hans Inge vant. Jørgen tar kontakt om denne. 



Unghundpremie som Roy Aakre vant. John ringer om denne. 

Vandrepremie FM ble vunnet av Ken Are Olsson. Ester bestiller ny premie til FM-vandrepokal 

og Ken Are og Spot må graveres inn. 

Unghundpremie FM, Ken Kvalsvik vant. Denne må graveres inn med vinnerne i 2018 og 2019 

(Hans Inge Mortensen og Spot) og 2020 (John Edvin Johansen og Spike). 

Sak 6. Opprykksstruktur gjeterhundklassene.  

Vi sender en henvendelse til gjeterhundrådet om det er gjort noen tanker om 

opprykksstruktur for gjeterhundklassene. Det tenkes da på evt poenggrenser og tidspunkt for 

opprykk. Tenker rådet at de lokale nemndene/gjeterhundlagene skal sette sine kriterier og 

avgjøre dette eller skal det være sentrale føringer for dette fra gjeterhundrådet? 

Sak 7. Prøvesesongen 2022  

Nordreisa ønsker FM siste helga i august eller 3. helg i september. 

Balsfjord ønsker å arrangere distriktsprøve. 

Nye arrangører bør prioriteres og få velge helger. 

NNS, Troms har første helga, enten 17. -18. september eller 24.-25. september. 

Konklusjon: aktivitetsleder jobber videre med et oppsett ut fra føringene gitt av styret. 

 

Sak 8. Treff og kurs i 2022 

Nordreisa ønsker å arrangere treff 2. helg i august. 

Ester og Ellen kjører en del kurs, et i januar og flere utover. 

 

Konklusjon: aktivitetsleder koordinerer kurs i fylket mellom lokallag og instruktører. 

 

 

 

 

Mvh. 

Jørgen Bjørkli 

Referant 


