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Møte i prøvenemnda – 14022011 
 

Sted: Oppdal kulturhus 

Tilstede: Jo Agnar Hansen, Torkjel Solbakken, Jakob Gjerde, Oddbjørn Kaasa og 

Stig-Runar Størdal. 

 

 

Sak 1: Prøvene i 2010 
 

Norgesserien: 

- Fungerte rimelig greit 

- Tilbakemelding ang skeiv geografisk fordeling blant annet tre prøver i Midt-Norge samme 

helga. 

- Ønske om å velge dommere sjøl. 

- Gå ned på antall deltakere tredje helga 

 

NM: 

- Prøvenemnda legger fram forslag for Gjeterhundnemnda om uttaksregler til NM. 

 

Sak 2: Norgesserien 2011  
 

1. helga 

- Møre og Romsdal (Sunnmøre) 27. og 28. august 

- Hordaland, Radøy, 27. og 28. august 

- Rogaland, Tysvær 13 og 14. august 

 

2. helga 

- Oppland, Gausdal, 24. og 25. september 

- Sogn og Fjordane, Skjolden, Sogndal, 24. og 25. september 

- Sør-Trøndelag, Orkdal? 

Saksbehandler: Stig-Runar Størdal 

Telefon:   95 25 68 96 

E-post:   srs@nsg.no 

Vår referanse: 
Deres referanse: 

 

 

Lensvik, 21.2.2011 

 



 

 

3. helga 

- Rogaland, Klepp 15. og 16. oktober 

- Hedmark, Tynset/Alvdal, 15. og 16. oktober 

- Buskerud, Skotselv, 15. og 16. oktober 

 Arrangørene av 3.helga gis mulighet til å redusere deltakerantallet ned til 40. 

 

Finalehelga, 29. og 30. oktober. Prøvenemnda ber aktuelle arrangører melde seg. 

 

Annet: 
- Arrangørfylket har fortrinnsrett til påmelding 

- Finalehelga teller dobbelt 

- I finalehelga starter den med best poengsum til slutt (den dårligste starter først). Det 

regnes ny sammenlagtresultat etter lørdagens prøve. 

- I finalen får de 35 beste tilbudet om å starte. Hvis noen av disse ikke vil starte, gis tilbudet 

til inntil to reserver (nr 36 og 37). Deretter gis ingen flere anledning til å starte. 

Arrangøren får kompensert økonomisk hvis det blir færre enn 35 deltakere. 

- Ønske om å gå tidlig andre dag pga lang reiseavstand, må meldes ved påmelding. 

- Kravet om 60 poeng i klasse II/III strykes, men alle som melder seg på må være klar over 

at Norgesserien er krevende 

 

Nord-Norgesserien – regler: 
Avventer tilbakemeldinger fra Nord-Norge. Prøvenemnda ber om tilbakemelding 

innen 15/4-2011. 

 

Finaler i prøver 
- Dette er ikke regulert i prøvereglene og prøvenemnda kan derfor bare gi en tilråding. 

Prøvenemnda mener at hvordan finaler arrangeres, bør tilpasses lokale forhold og 

bestemmes i henhold til lokale bestemmelser. Reglene for finale bør likevel være klar ved 

påmelding, slik at deltakerne vet hva de melder seg på. 

 

Continental 
Jo Agnar orienterte om møte i komiteen 

 

 

Økonomien i Norgesserien 
- Rimelig god økonomi i Norgesseriekassa 

- Godtgjøring for bruk av telefon. Kr. 1.500,- til prøvenemndas medlemmer for 2010. 

- Arrangørene av fjorårets Norgesserieprøver får overført kr. 1.500,- til dekking av 

dommer. 



Dommere til NM/Finalen i Norgesserien 
 Prøvenemnda foreslår overfor gjeterhundrådet at dommere bør kunne 

alternere etter et visst system. For eksempel av fjorårets to NM – 

dommere, dømmer en årets NM, sammen med en ny dommer, osv. 

 Seniordommere bør søke prøver med dobbelthenting og sortering. Forslag 
om at seniordommerne får et stipend for å reise og se årets Continental i 

Sverige i august. 

 

 

Stig-Runar Størdal 

Referent 

 

 

 


