
Årsmelding for 
2013 

 

Styret har i år bestått av: 
 
Leder: Øyvind Trondsen (Til valg) 
 
Nestleder: Johnny Eliassen (2015) 
 
Sekretær: Berit Jakobsen. (til valg) 
 
Kasserer: Ester Nordby (til valg) 
 
Styremedlem:Jørgen Bjørkli (2015) 
 
1 Vara: (til valg) Bengt Aspmo 
 
2 Vara: (til valg) Herleif Jensen 
 
3 Vara: (til valg) Håkon Stensrud 
 
Revisorer; 
 
Trond Tyldum og Georg Heggstad (til valg) 
 
  
Styret har i 2013 fungert på samme måte som i 2012 og mye av aktiviteten og fokuset har 
gått på å arrangere de store prøvene vi er pålagt å holde. 
 
I året som gikk er det avholdt 4 styremøter. De fleste styremøtene har gått med til å 
forberede arrangement.  Av hensyn til tidsbesparing og kjøreavstander ble styremøtene også 
i år holdt over internett via Skype. Dette har fungert. 
 
Medlemstallet er i dag 48 medlemmer, som er en nedgang på 9 medlemmer. Dette er en stor 
nedgang i medlemstallet. Dette er noe det kommende styret må ta på alvor. 
 
Internettsiden; Det er fortsatt en utfordring å holde hjemmesiden oppdatert til enhver tid.  
Ønsker innspill fra medlemmene ang. det. 

Styret i TGL er blitt positivt omtalt av leder i TSG  ved flere anledninger. 

 
Økonomi;   

Økonomien har gått ned noe i 2013. Da vi i 2012 fikk inn en god del tilskudd/ midler og i 
tillegg hadde flere medlemmer. Derfor hadde vi litt mer å rutte med. Det har ikke blitt søkt om 



slike midler for 2013 og vi ser at vi er avhengige av dette for at økonomien skal bære seg. 
Samt er vi nødt til å jobbe med å få opp medlemstallet. 

 
Arrangementer: 

Landbruksmessa i Balsfjord. 

Landbruksmessa i Balsfjord: Sammen med Troms Sau og Geit (Balsfjord Sau og Geit) hadde 
vi stand under messa. Der tok vi i bruk vårt ny- innkjøpte smarttelt. Sammen med 
høytaleranlegget vårt fikk vi stor oppmerksomhet. Vi hadde en flott stand, der enkelte av våre 
medlemmer hjalp til med å selge laget. Vi solgte bålkaffe,vaffler og brus. Samt T-shirter og 
medlemskap. Vi hadde oppvisninger begge dagene. Det var Herleif Jensen (begge dager) 
med sine to hunder og Peter Bruvoll med sin hund og hest (lørdag). De ble ledsaget av 
speaker Øyvind Trondsen. Det var flotte oppvisninger og stort publikumsoppmøte begge 
dager.  

Her må jeg spesielt takke Anita og Ken Kvalsvik, Herleif Jensen og Hilde Kristiansen for å 
hjelpe til i forkant under og etter arrangementet. Så må vi takke også alle dere andre som 
bidro til at vi fikk vist oss fra vår beste side. 

Straumsbuktatreffet: Var et fint tiltak der en fikk trent sin hund både utendørs og innendørs. 
Vi var heldige med været. Til sammen var vi ca 8 stk som deltok på arrangementet. 

 
Målselvtreffet; I år var det Håkon Stensrud og Ann-Elin Eriksen som var vertskap for 
Målselvtreffet. I år var det lagt inn distiktsprøve på lørdag, noe som var veldig positivt for 
oppmøtet, Men, det er nok rom for bedre organisering av instruktører og trening for 
nybegynnere. Noe laget må styre bedre. Men, ett kjempeflott treff, flotte sau og forhold. 
Målselv sau og geit gjør hvert år en kjempejobb på disse treffene, og det er en glede å 
komme tilbake hvert år. 
 
 
 
Kurs; Det ble bare holdt flere private kurs rundt om i fylket i år. Ester og Ellen holdt kurs  på 
Sortland i februar. Herleif og Anita har holdt kurs i Nordreisa i april. Tor Harald Simonsen har 
holdt kurs i Balsfjord på ettersommer/høst. Disse kursene har vært for nybegynnere. TGL har 
ikke arrangert noen kurs. Dette fordi det har vært liten etterspørsel på kurs. Det betyr bare at 
lokallagene jobber bedre og arrangerer og ordner opp selv. Øyvind kan meddele at det er 
flere instruktører som har gått på hans ordinære kurs i hundeskolen, samt noen 
nybegynnere. Ellers har det vært flere som har tatt privatundervisning i ordinær trening av 
gjeterhund på sau i hundeskolen hans. De fleste er også instruktører i TGL. 
 
Gjeterhundprøver; Aldri har vi sett så mange prøver til over 90 poeng som i år. Hele 17 løp 
har blitt premiert med over 90 poeng i kl 3 og hele 5 løp i kl 1. Det lover godt for fremtiden.    

Første prøven i år var distriktsprøven i Målselv hos Håkon Stensrud og Ann-Elin Eriksen. 
Prøvene ble arrangert sammen med Målselvtreffet. Det var en ett stort oppmøte med 25 
hunder i klasse 2, og 14 i klasse 1. 
 



Vinner klasse 2 var Hans Inge Mortensen med Xdon og i klasse 1 vant Elling Benjaminsen 
med Bonnie. 
Neste prøven var i Lavangen hos Ellen Johnsen og John Fossli. Vinner klasse 3 begge 
dager var Hans Inge og Xdon og vinner kl. 1 var Ellen Johnsen med Ca. dag 1 og Georg 
Winsjansen med Bethan dag 2. 
Siste NNc helg var i Balsfjord, der vant Øyvind Tronsdsen og Maja begge prøver. 
 

Fylkesmesterskap helga var i Nordreisa med distrikstprøve og fm. samme helg hos Anders 
Boltås og kone. Ester Nordby og Irva ble årets fylkesmestere. Beste unghund ble Trym 

med Håkon Arne Stensrud. Dp. vant Hans Inge Mortensen og Xdon. I klasse 1 på Dp vant 
Morten Fredriksen og Tobben. 
 
NNC/NNM: Årets nordnorgesmester ble Ivar Thoresen med hunden Tacho. Vinner 
innledende var Hans Inge med Drift, som kom på andre plass. I år for første gang ble det 
uavgjort mellom Nordland og Troms.Vinner Søndag var Ester med Irva. 

  
 
Siste Nnc helga var i Balsfjord, der Øyvind Trondsen med Maja vant begge dager og ble 
årets nordnorsk cup vinner.   

NM. 2013: Årets NM tur ble dessverre en nedtur for våre folk med sine hunder. 
Arrangementet var lagt til Myrkdalen, utenfor Voss. Et flott arrangement med enorme jorder. 
Den største utfordringen for våre hunder der nede, var at det gikk sauer i liene rundt banen. 
Ikke for å unskylde oss på noen måte, men trolig er våre hunder vant til å løfte blikket. Det 
gjorde at flere av våres hunder gikk på sank ut mot sauene i liene rundt banen. Ellers merket 
vi nok at vi hadde forlite konkurranser bak oss på store områder. For Troms stilte: Hans Inge 
Mortensen med Drift, Øyvind Trondsen med Maja og Jill, Ester Nordby med Irva og Jon 
Johansen med Beth. Takk til dere for forsøket og bedre lykke neste gang. 
 
 Tromscupen 2013:Så ut til å bli helt uinteressant, Hans Inge Mortensen med X-Don gikk fra 
den ene seieren etter den andre i starten av sessongen. Men så kom spenningen mot slutten 
da Maja med Øyvind Trondsen slo til for fullt. De var kun fire poeng bak da det gjennsto 2 
prøver. Siden de to siste arrangementene ble avlyst. Stoppet spenningen der. X-Don med 
Hans Inge Mortensen vant i år som de forrige to årene Tromscupen 2013. Som er en 
mponerende prestasjon.  

På vegne av Troms Sau og Geit vil vi i Styret i TGL takke alle dere som har bidratt med å 
arrangere, arrangementer for TGL i løpet av 2013, og alle dere som har deltatt på 
arrangementene. Uten dere hadde laget stoppet opp. Vi må videre fortsatt jobbe med 
rekrutteringen i laget. 
 
Landslaget:Det er i landserien sørpå og nord-norsk cup sammen med NM, som tar ut 
landslaget.    Vinner av de to seriene får 70 poeng. nummer to får 66 poeng. Nummer tre får 
0 poeng i nnc. Fra nord-norsk cup var det Øyvind Trondsen med Maja og Jill som ble 
nummer en og to. Som høydemål i år er det VM i Skottland som står høyest. Så begge 
landslagsplassene gikk til Troms for 2014. 



Resultatene fra prøvene finner en på internett. www.nsg.no Sidene på NSG er under 
forbedring og er allerede blitt mye mer informativ og lettere å finne fram informasjon på. Ta 
dere gjerne en titt der inne. 

Vi beklager at to prøver ble avlyst i år. For den ene vil vi si at det er liten vits å ta på seg 
arrangementer, hvis en ikke mener noe med det (Kvalsund).  Den nest siste prøven var det 
kun registrert en påmelding. Det er mye jobb å arrangere prøver, når påmeldingen var så 
liten som den her var, er det i orden å avlyse prøva. Takk allikevel til Skånland med Terje   
og Tone Benjaminsen for forsøket. 

(Retting i årsmøtet) Distriktsprøven i Bardu gikk også ut. 

 Tilslutt vil jeg takke for meg som leder. Det har vært tre fine år. Dessverre så sliter jeg med 
tid for jobb og sykdom som til sammen tilsier at jeg ikke klarer å utføre jobben som leder for 
TGL.  Uten flinke personer med meg i styret hadde ikke denne jobben vært mulig for meg de 
siste to årene. Trenger dere videre min assistanse, så skal jeg så langt det er mulig hjelpe til 
så godt jeg kan. Takk for året som har gått og lykke til med året som kommer! 
 
Styret i TGL 
 
V/Leder Øyvind Trondsen 


