
Årsmelding 2021 

Styret består av leder Eirik Sæterbø  

Nest leder Bjørn Helge Smiseth  

Sekreter Irene Røe Vaagan 

Kasserer Gerd Eva Slettvåg 

Styremedlem Per Olav Ranes 

 

Vi har hatt 76 styremøter på messenger-gruppa vår. 

Fysiske møter: 6 

Antall Kurs: 3 

Antall dugnader Nordholten: 5 

Antall dugnader i forbindelse med fylkesmesterskapet: 10 

Antall treninger: ca. 50, 2-3 treninger i uka. 

Antall fellesmøter: 1 

Antall fellesmøter som MidtNorge Gjeterhundlag har arrangert: 1 

Antall deltakelser på møter i regi Møre og Romsdal Gjeterhundlag på teams: 5, der Gerd Eva 

Slettvåg deltok på 5 mens Eirik Sæterbø deltok på 4 av disse.  

Deltakelse på årsmøtet i Møre og Romsdal Gjeterhundlag på teams: Gerd Eva Slettvåg og 

Eirik Sæterbø. 

Antall sau på Nordholten:  10-15 stk 

Det har vært sauer på Nordholten fra slutten av mai til midten av oktober. 

Antall sauer brukt på Fylkesmesterskapet: 80  

Godkjente gjeterhunder i laget: 6 stk 

Gissa og Trine Løkås 28/8  

Lissi og Bjørn Helge Smiseth 3/10  

Scoobe og Gerd Eva  Slettvåg 3/10  

Bella og Gerd Eva Slettvåg 3/10  

Bo og Elisabeth Asphaug Mathisen 3/10 

Alaska og Elisabeth Asphaug Mathisen 31/10  

 

 



Vi er ca 36 medlemmer og 12 barn.  

Det ble planlagt tur til Ronny Ove Smedsmo på Vågå 13. - 14. februar både for faglig og 

sosialt utbytte. Det ble utsatt pga. Korona.  

 

Kurshelg 

1 kurshelg 18-19 juli  der det ble arrangert 3 kurs med 3 kursinstruktører. Det var Ailen 

Skogeng, Halvor Tenden og Atle Arnesen som var instruktører. Det var 18 deltagere på 

kurshelga. Kursene var som følger: 

1. Unghund 

2. Viderekommende hunder 

3. Nybegynnere 

Maten på kurshelga ble laget av Lars Halset.  

Laget fikk veldig gode tilbakemeldinger på kurset. 

 

 

 

Nordholten 

Ting som har blitt gjort på Nordholten året 2021: 

* Oppgrusing av inngangspartiet på beitet 

* Oppsetting av gjerde på ekre ca 5 mål på oversiden av hovedbeitet, tenkt til trening av 

unghunder. 

* Ny inngang til beite med grind. 

* Oppgrusing av parkeringsplass. 

* Gjødsling, sponset av Røv Mølle 

* Beitepussing 

 

 

 

 

 

 

 



 Fylkesmesterskap og distriktsprøve 

Det aller største MidtNorge Gjeterhundlag har arrangert i år var Fylkesmeterskap i Gjeterhund 

i Møre og Romsdal og distriktsprøve. Arrangementet foregikk over 2 dager, fra 2.oktober til 

3.oktober.  

Som dommer hadde vi Jan Kåre Ravnøy. Siden dette var første gang vi arrangerte 

fylkesmesterskap fikk vi hjelp fra Ida Elisabeth Lien som noterte ned resultat og poengsum. 

Laget betalte hotellopphold på Surnadal hotell til dommerne av Fylkesmesterskapet.  

Det var til sammen 43 påmeldte deltakere på Fylkesmesterskapet lørdag og Distriktsprøven 

søndag. Til sammen var det over 100 stk under arrangementet medregnet publikummere og 

deltakere.  

Under Fylkesmesterskapet kl. 3 med del og skilling var 16 påmeldte og 8 startende. Under 

finalen var det 6 deltakere. Det ble en spennende finale, der lagets egen Eva Karin Langseth 

med Maya ble fylkesmester med 143 poeng. Ho ble forøvrig den første kvinnelige 

fylkesmester i Møre og Romsdal siden 2008. Det står det respekt av.  

Under Distriktprøve kl. 3 med del og skilling var det 15 påmeldte og 9 startende. Der var det  

Jan Myklebust fra Fikså  med Akersborg Rex som vant med 109 poeng.  

Under distriktsprøven kl. 2 var det 3 påmeldte og 3 startende. Der var det Lissi og lagets egen 

Bjørn Helge Smiseth som vant med 82 poeng.  

Under distriktsprøven kl. 1 var det 9 påmeldte og 7 startende. Der var det Knut Jørgen 

Oseberg fra Syvde med Tom som vant med 79 poeng. I denne klassen hadde vi også med 

lagets yngste deltaker, Trine Løkås på 12 år som gjorde en imponerende innsats med Gissa. 

Det lover godt for tida framover.  

 

Sponsorer og dugnad til Fylkesmesterskapet 

◦ Vi fikk leie beitet til Jon Olav Holte og Øyvind Holte som var 400 meter langt og 

ca 70 – 80 mål. De la til rette for arrangementet både i forkant og etterkant. 

◦ Gunn Mari Moen og Mette Helen Mikkelsen styrte det administratorirske fra 

scenen. 

◦ Kiosken var det den yngre garde som styrte med veiledning og opplæring av 

voksen. 4 av lagets barnemedlemmer solgte mat til de som var med og sørget for 

mat til dugnadsgjengen.  

◦ Laget fikk leid inn gratis skaphenger fra Holten Tre.  

◦ Jon Sæterbø ordnet med strøm til speaker og partytelt. 

◦ Vi fikk blant annet låne gratis traktor og dyrevogn fra Oddvar Mikkelsen.  

◦ Det var vakthavende dyrlege til stede under arrangementet hvis noe skulle skje 

med dyrene, både sauer og hund.  



◦ Vi var også så heldige at vi fikk Leif Egil Gikling til å spikke håndlagde 

gjeterhunder som vinnerne fikk. 

◦ Sparebank1 Nordmøre og Svorka gav pengestøtte. 

◦ Hundeforet som ble utdelt som premie ble sponset fra Røv Mølle og Oddbjørn 

Aune.  

◦ Med Eik-senteret fikk vi lånt gratis et stort partytelt som ble satt opp på dugnad.  

◦ Nortura sponset mat. 

 

Fylkesmesterskapet var et arrangement som krevde mye planlegging, gjennomføring og 

etterarbeid. Vi må erkjenne at det ble både blod, svette, tårer og latter i kampens hete under 

arrangementet ved utfordringer som oppstod. Men laget fikk løst problemene etterhvert som 

de oppstod under arrangementet og fikk etter endt 2-dager skryt av at det var et meget flott 

arrangement.  

Vi må berømme de av medlemmene i Gjeterhundlaget som stilte opp gratis til dugnad for å 

dra fylkesmesterkapet i havn. Uten felles lagånd hadde det ikke vært gjennomførbart.  

 

Siden Eva Karin Langseth og Maja ble fylkesmester fikk de muligheten til å være med i NM i 

gjeterhund som ble arrangert i Ørsta 8. til 10. oktober. De fikk startnummer 1 på NM. De 

nådde ikke helt opp men det ble en god erfaring å ta med seg videre. 

 

Styret i MidtNorge Gjeterhundlag er godt fornøyd med året 2021 og hva laget har fått til å 

arrangere til tross for stenge tiltak angående korona-epidemien som har herjet rundt om i 

landet. 

 


