
 

Vedtekter Fylkesmesterskap 
Målgruppe og organisering 
Fylkesmesterskap (FM) er for ekvipasjer som hører hjemme i Rogaland. Dersom det vurderes å være 

ledig plass, vil det være mulig for ekvipasjer fra andre fylker å delta.  Dette vurderes fra år til år etter 

påmelding. 

Fylkesmesterskapet i Rogaland skal arrangeres i henhold til Dreiebok for gjeterhundprøver og Regler 

for gjeterhundprøver, 1. Generelle bestemmelser, vedtatt av NSG.  

Rogaland gjeterhundlag (RGL) står ansvarlig for å arrangere FM årlig, jf. Dreiebok for 

gjeterhundprøver, punkt 3. Fylkesmesterskap. RGL har ansvar for planlegging og administreringen av 

FM, herunder påmelding, betaling, å skaffe dommer, resultatservice og premiering, mens praktisk 

gjennomføring gjøres i samarbeid med lokallag. Med praktisk gjennomføring menes utvalg av sau, 

gjennomkjøring av sau i forkant av FM, sørge for kvalifiserte utsettere, og matservering. RGL og 

lokallag må sette seg inn i Regler for gjeterhundprøver, samt Dreiebok for gjeterhundprøver i forkant 

av FM.    

Lokallag får dekket forhåndsgodkjente utgifter.  

Gjennomføring 
FM arrangeres som en klasse III – prøve. Dersom styret i RGL vurderes det som aktuelt kan det 

arrangeres FM også i klasse I og II. Regler for gjeterhundprøver skal til enhver tid legges til grunn for 

gjennomføringen.  

FM arrangeres med en innledende runde. Prøven inneholder elementene utgang, løsing, inndriving, 

driving, deling og kve. Sauene kan være umerkede eller merkede. 

De 10 beste ekvipasjene fra innledende runde går videre til finale, som inneholder elementene 

utgang, løsing, inndriving, driving, deling, kve og singling. Sauene skal være merkede.  

Startlista for finaleprøven skal settes opp på følgende måte:  

- Resultatlista fra den innledende runden snus på hodet, der de beste plasseringene får starte sist i 

finalen.  

- Dersom en fører får to startnr. etter hverandre, så flyttes en av denne førerens ekvipasje ett startnr. 

tidligere. Dersom ekvipasjen mellom denne førerens startnr. bryter, så skal føreren minst ha 

maksimumstiden satt for prøven til å forberede seg. 

Dersom FM brukes for uttak til NM, skal man benytte resultatene fra finalen.  

Premiering 
De tre øverste plasseringene skal premieres. Førsteplass får også en vandrepokal. Dersom en fører 

oppnår vandrepokalen tre ganger, vil vedkommende få pokalen til odel og eie.  

Det deles også ut vandrepokal til beste plassering for fører med unghund.  Unghund forstås i denne 

sammenhengen som hunder som fyller 3 år samme kalenderår som FM arrangeres, eller yngre. Fører 

som har oppnådd beste plassering for fører med unghund tre ganger, får vandrepokalen til odel og 

eie.  

http://www.nsg.no/getfile.php/13126747-1564486366/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundpr%C3%B8ver/Dreiebok%20for%20Gjeterhundpr%C3%B8ver%202019_FINAL.pdf
nsg.no/getfile.php/13126744-1564486299/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2019_v1__.pdf
nsg.no/getfile.php/13126744-1564486299/_NSG-PDF-filer/Gjeterhund/Gjeterhundprøver/Prøvereglement%20for%20gjeterhundprøver_revidert2019_v1__.pdf


 
Utdeling av vandrepokalene gjøres på årsmøte i RGL.  


