
Referat Styremøte i Troms Gjeterhundlag                30.01.2022                   

Møtet ble avholdt på Teams kl. 1900. 

Til stede: Jørgen, Ester, John Edvin, Øyvind og Renate 

Først Fellesmøte Nordland og Troms 

Saksliste: 

Omorganisering/ny struktur på Nord-Norgesserien som forhåpentligvis gir større deltakelse.  

 

Sak 1: Årsmøte forberedelser: 

-Årsmelding- Jørgen (Leder) har gjennomgang av årsmelding, godkjennes og legges frem til 

årsmøte.  

-Regnskap- Foreligger ikke klart. Legges frem på nestemøte om 1.uke 

-Budsjett- Diskuterer rundt dette, legges frem på neste møte.  

Sak 2. Innkommen 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 diskuterte dette om ble enige om at vi legger dette frem som en henstilling til årsmøtet. 

‘ 

Sak 3. Diverse 

Arbeidsplan: 

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 

 

 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 

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. 

12/2, 12/3 og 9/4 - Dagskurs i nærarbeid med hund/sau i Straumsbukta arr: TGL./Øyvind 

24 -26/2 - Private kurs i Salangen med Ester og Ellen og i Straumsbukta med Øyvind 

25 – 27/3 ? Kurs i Balsfjord arrangør er BSG/Jørgen Bjørkli 

1 – 3/4 Kurs i Lyngen /Renate Hansen 

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

16 - 17 Juli DP 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 

   



-Forslag kontingent 2022- Ikke diskutert på dette møtet 

 

Møte slutt. 


