
 

 
Postadresse: Kontor: Telefon:  23 08 47 70 Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA 

Postboks 104 Moerveien 2A Internett: www.nsg.no Bankgiro:  9365.05.49420 

1431 ÅS 1430 ÅS E-post:  nsg@nsg.no  

Til Gjeterhundnemndene/-lag  
Kopi: Fylkeslag i Norsk Sau og Geit,  

Gjeterhundrådet, Prøvenemnda 
 
 
 Vår ref.: 2.04 

Høring Norsk Nursery  
Den store pågangen på Norsk Nursery må løses, det blir nok ikke færre hunder 
som melder seg på i årene fremover.  
Det sendes derfor ut til fylkene for innspill på hvordan dette kan løses.  
 
Alternativ 

a. Bjølling – ved en fastsatt poengsum blir deltageren tatt av banen 
b. To arenaer i nærheten av hverandre – Man kvalifiserer seg dag 1 og et 

fastsatt antall hunder går videre til dag 2. Dag to kjøres med så mange 
hunder som mulig. 

c. Mindre bane og uten singling. Kan bli løst slik som i 2015. 
d.  En arena – alle går en gang og fordeles på dag 1 og dag 2. 5 fra hver 

dag går videre til nordisk nursery. 1 til 3 deltakere fra hver dag går til en 
superfinale søndag ettermiddag for å kåre norsk mester.  

e. Eventuelt eget forslag på løsning fra fylket. 
 
Det søkes om arrangører til Norsk Nursery 29.-30. oktober 2016. Følgende fylker 
har arrangert nursery tidligere: Hedmark 2012, Sør-Trøndelag 2013, Buskerud 
2014, Rogaland 2015. 
 
Fylkene bes om å svare på følgende spørsmål: 

1. Sett opp alternativene i prioritert rekkefølge 
2. Ønsker deres fylke å arrangere Norsk Nursery? 
3. Bør det være et krav for å delta på Norsk Nursery (f.eks. godkjent kl.3)? 
4. Hvor mange unghunder i deres fylke kan være aktuelle for nursery 2016? 

 
Fylkesledere bør ta kontakt med de aktive rundt om i fylket for å både undersøke 
ønsket alternativ og antall aktuelle unghunder. Korte og konsise svar ønskes. 
 
 
Frist for svar: 1. mai 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Cathinka Kjelstrup 
Gjeterhundansvarlig 
Norsk Sau og Geit 

Saksbehandler: Cathinka Kjelstrup 

Telefon: 416 77 608 
E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 

 

Ås, 01. mars 2016 

http://www.nsg.no/
mailto:nsg@nsg.no
mailto:gjeterhund@nsg.no

