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Norgesserien 2015 
Det trengs arrangører for 2015, og arrangører bes melde seg til gjeterhund@nsg.no eller 
ck@nsg.no. Gjeterhundlag/nemnder må søke gjennom sitt fylkeslag i Sau og Geit. 
Fylkeslaget har mulighet til å tildele prøven til lokallag eller enkeltmedlemmer i NSG (jfr. 
Regler for gjeterhundprøver kapittel 1, punkt 1.5).  
Fylker som ikke har arrangert Norgesserien tidligere oppfordres til å arrangere en 
Norgesserieprøve i 2015. Det ønskes en god fordeling over landet, så alle regionene kan 
bidra til forslag, og det oppfordres også til samarbeid på tvers av fylkene. Noen fylker 
har i mange år arrangert opptil flere norgesserieprøver, så prøvenemnda forventer at 
andre fylker som har deltagere i norgesserien også søker. Det har tradisjonelt vært få 
søkere til norgesserien og prøvenemnda har ansvar for å gå gjennom alle søknadene og 
vurdere tidspunkt som er søkt om opp mot sted.  
Neste år arrangeres europamesterskapet (CSC) den 18.-20. september, nordisk 
mesterskap er planlagt til 4.-6. september, men jobbes med å flyttes til helgen før, 28.-
30. august. NM neste år er en helg tidligere, altså helgen 2.-4. oktober. Det vil derfor 
være avgjørende for Norgesserien når fylkene ønsker å arrangere i 2015, prøvenemnda 
vil ta vurderingen om det skal arrangeres to bolker eller tre bolker i innledende runde 
når søknadene er kommet inn.         
 
Arrangørfylker siste 3 år: 
2014: Rogaland(x2), Hedmark(x2), Oppland(x2), Hordaland, Buskerud(x2), Nord-
Trøndelag, Sogn og Fjordane 
2013: Hordaland, Hedmark, Oppland(x2), Rogaland(x2), Akershus, Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag, Telemark 
2012: Rogaland, Hordaland, Oppland(x2), Buskerud, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag, Hedmark   
 
Følgende mal for tildeling blir benyttet: 

1. De to første helgene i september holdes fredet på grunn av sauesanking. Det er store 
forskjeller på når sanken foregår rundt om i landet, og fylkene må sende inn søknader på de 
helgene som passer for fylket. 

2. En god geografisk fordeling tilstrebes. 
3. Alle fylker må komme med to alternative datoer 
4. Fylker som ikke får tildelt norgesserieprøve i søknadsåret forsøkes prioritert påfølgende år. 
5. Norgesserien blir sett på som en helhet både fra hva som er tildelt tidligere og hva som er 

tenkt for fremtiden.   
6. Det skal ikke være mer enn 3 arrangører per bolk, for å sikre arrangøren nok deltagere.  

 
 
 
 
 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 
E-post: gjeterhund@nsg.no 
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Fordeler for arrangør 2015: 
- Sikker inntekt til lag/nemnd 
- Forhåndspåmelding til egne prøver 
- Reiseutgifter og kostnader for deltagere i eget fylke blir mindre. 
- Alle fylker som søker om å arrangere Norgesserieprøver, får en fordel med at fylkets 

deltagere i Norgesserien får melde seg på før deltagere fra fylker som ikke søker om å 
arrangere norgesserieprøve. 

 
 
Frist søknad for Norgesserie arrangør 2015 er 17. februar 2015.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Cathinka Kjelstrup 
Gjeterhundansvarlig 
Norsk Sau og Geit 
gjeterhund@nsg.no 
Telefon: 416 77 608 
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