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Referat arbeidsmøte fredag 22. mars 2019 kl 10.00 
 

Saksliste: 

11/2019 Godkjenning av innkalling 

12/2019 Norgesserien og Nord-Norgeserien 2019 

13/2019  Norsk Nursery 2019 

14/2019 Premier og premiebudsjett 2019 

15/2019 Revidering av prøveregler fra 01.01.2020 

16/2019 Dreieboka for Norgesserien 

17/2019 Orienteringssaker 

 

 

 

Vedlegg: 

▪ Vedlegg 1: Foreløpig plan og nye søknader til Norgesserien 2019 

▪ Vedlegg 2: Søknad til Norsk Nursery 2019 

▪ Vedlegg 3: Svar fra Per Lindholt. Konsekvens av ev. endring i prøveprogrammet.  

 

Saker: 

 

11/2019 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Saklista som ble utsendt til nemnda på FB ble godkjent uten anmerkning. 

 

12/2019  Norgesserien og Nord-Norgeserien 2019 

Dokument som fulgte saken: 

▪ Vedlegg 1: Foreløpig plan for Norgesserien og Nord-Norgeserien, og kopi av 

nye søknader ble sendt til Prøvenemnda på e-post. 

 

Saksutredning: 

Sogn og Fjordanene og Aust-Agder har sendt inn søknad som arrangør av 

Norgesserien 19.-20 oktober. 

 

Vedtak: 

Sogn og Fjordane tildeles arrangement 19.-20. oktober. 
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Prøvenemnda vurderer at 3 prøver i Norgesserien etter NM vil dekke behovet.  

Prøvenemndas vurdering er at det ut fra ønske om spredning av prøvene geografisk er 

riktig å tildele Sogn og Fjordane prøve i år.   

Prøvenemnda sender brev til Aust-Agder og takker for interessen.  Aust-Agder vil bli 

prioritert i 2020, forutsatt at de sender inn søknad innenfor fristen.  

 

Prøveplan for Norgesserien og Nord-Norgeserien 2019 

Sted Dato antall 

Øvre Eiker, Buskerud 8.-9- juni         60 

Rogaland, Hå   17.-18, aug.       60 

Hordaland   31/8-1.sept       60 

Hedmark     21.-22. sept     60 

Vestfold (Akershus, Østfold)     21.-22. sept     60 

Rogaland, nord-fylket       28.-29. sept   55 

Sør-Trøndelag       28.-29. sept   55 

Vest-Agder         19.-20.okt 40 

Oppland         19.-20.okt 40 

Sogn og Fjordane (Nordfjord)         19.-20. okt 40 

      530 

      1060 

       

Nordnorgeserien 2019     

Sted Dato Antall 

Nordland, Lofoten 

gjeterhundlag     21.-22. sept     60 

Troms, Troms gjeterhundlag       28.-29. sept   55 

      115 

      230 

 

 

 

13/2019 Norsk Nursery 2019 

 

Dokument som fulgte saken: 

▪ Vedlegg 2: Søknad fra Vest-Agder som arrangør av Norsk Nursery 2019. 

 

Saksutredning: 

Det har kommet inn en søknad som arrangør av Norsk Nursery 2019.  

 

Vedtak: 

Norsk Nursery 2.-3 november 2019 tildeles Vest-Agder  
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14/2019 Premiering og premiebudsjett 

 

Saksutredning: 

1. NSG sentralt bestiller standard premier til Nordisk (16 stk), NM (16 stk) 

Norgesfinalen (10 stk) og Norsk Nursery (3 stk)   

2. Treskjærer HENNING på Toten har tilbudt å lage en gjeterhund til NSG som 

monteres på en 1,5-2 cm høy treplatting. Pris per stk er antydet å bli ca kr 650 + 

ev preging og montering av skilt på siden av plattingen. 

3. NSG-sekk med eventuelt innhold benyttes som tilleggspremie, slik at avsatte 

midler fra deltagerbetalinga til premier på Norgesseriefinalen samsvarer med 

premiefondet. Jakke med gjeterhundmerke ble diskutert som alternativ, men 

vurderes uaktuelt pga utfordring med størrelse på jakker som premie. Det vil 

utløse ekstra administrasjon og forsendelse ved behov for bytte av størrelse.  

 

Vedtak: 

Prøvenemnda støtter at NSG sentralt kjøper inn gjeterhund på platting fra treskjærer 

HENNING på Toten som hovedpremie på NM. Norgesfinalen, Norsk Nursery og 

Nordisk. NSG sekk md eventuelt innhold benyttes som tilleggspremie. For 

Norgesseriefinalen benyttes tilleggspremiering tilpasset premiefondet det enkelte år.      

 

 

15/2019 Revidering av prøvereglene  

 

Dokument som fulgte saken: 

▪ E-post fra Per Lindholt. Konsekvens for prøveprogrammet ved endring av 

regelverket. 

 

Saksutredning: 

Lindholt Data v/Per Linholt har bekreftet at prøveprogrammet kan tilpasses de 

foreslåtte endringer i regelverket. Det må da besluttes hvilken dato reglene skal endres 

fra.  

Prøvenemnda anbefaler at tidspunkt for endring av regelverket settes til årsskifte 

2019/2020, siden det medfører endring i kravet til bruksprov. Endring fra f.eks 1. mai, 

vil medføre ulikt krav til bruksprov inneværende år. En endring kan ikke gis 

tilbakevirkende kraft og det må varsles om endringen i rimelig tid i forkant av at 

endringen trer ikraft. 

 

Vedtak: 

Prøvenemnda innstiller på at regelverket endres f.o.m 01.01.2020. Det vil gi god tid til 

informasjon og tilpasning/testing av prøveprogrammet.  
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16/2019 Dreieboka for Norgesserien 

 

Saksutredning: 

Dreieboka oppdateres, slik at det framkommer de endringer som er avtalt ift NM, 

Norgesseriefinalen, Norsk Nursery og Nordisk (de årene Norge har arrangementet) 

De oppgaver NSG sentralt bistår beskrives, slik at det er klart hva arrangør har ansvar 

for og hva det ytes bistand til ifm av premier, resultatservice og streaming. 

Det beskrives i dreiebøkene antall ganger sau bør gå på en gjeterhundprøve.    

 

 

Vedtak: 

Dreiebøkene oppdateres med beskrivelse av hvilke oppgaver NSG sentralt bistår med 

på arrangementene. Det som må beskrives er: 

- Premier (antall som blir tildelt premie og type premie) 

- Resultatservice (hva NSG skal utføre og hva arrangør skal utføre) 

- Streaming (hva NSG skal utføre og hva arrangør skal utføre) 

 

NSG sentralt undersøker muligheten til å kjøpe inn nye startnummer med NSG logo 

startnummer (2-3 serier a 100 stk.). Instruks lages for å beskrive hva som er ansvaret 

til arrangør med vask, stryking og innlevering etter bruk, samt erstatning ved 

ødeleggelse/tap.   

 

 

17/2019 Orienteringssaker 

 

Orientering fra styremøte 12. mars 2019: 

• Styret i NSG vedtok å støtte Gjeterhundrådet med inntil kr 50.000 for gjennomføring 

av infokvelder om gjeterhund (presentasjon/film). Støtte er begrenset til kr 2500 per 

kurs. 

• I årsmøte 14. mars 2019 orienterte Audun Seilen om måltavla til gjeterhund med 

delmål og tiltak. Audun orienterte også om styrevedtaket om støtte til 

informasjonskvelder med mål om å få flere til å se mulighetene og lære mer om aktiv 

bruk av gjeterhund.  
• Det ble stilt spørsmål i årsmøte om gjeterhundene er blitt for veike og for dårlige 

brukshunder. Audun Seilen svarte årsmøte på saken og viste til at alle de beste i Norge 

i konkurranser bruker gjeterhundene sine aktivt på egen gård. Audun viste til at de 

beste gjeterhundene er de som klarer å hente og drive sauen uten å være for harde, og 

at det er viktig fordi det blir skjerpede krav i ny forskrift fra Mattilsynet.  


