Til Gjeterhundnemndene/-lag
Kopi: Fylkeslag i Norsk Sau og Geit, Gjeterhundrådet.
Prøvenemnda
15. januar 2020

Norgesserien 2020
Til de som ønsker å arrangere Norgesserien 2020. Norgesserien 2019 var vellykket med gode
arrangører og vel gjennomførte arrangementer. Arrangørene gjorde en god jobb med alt
som skulle på plass rundt og på arenaen. Det er alltid forbedringspotensial, men det viser seg
at prøvene har nådd et høyt nivå mange plasser

Arrangører bes å sende inn søknad på: http://www.nsg.no/soknader-norgesserien2019/category4108.html

Gjeterhundlag/nemnder må søke gjennom sitt fylkeslag i Sau og Geit.
Gjeterhundlag/nemnder med fullmakt fra sitt fylke kan søke direkte, men med kopi til
fylkeslaget. Gjeterhundlaget/nemnda i fylket har mulighet til å tildele prøven til lokallag eller
enkeltmedlemmer i NSG (jfr. Regler for gjeterhundprøver kapittel 1, punkt 1.5).

Større prøver som er fastsatt i 2020
•
•
•

Verdensmesterskap England - 17. – 20. september
Europamesterskap - 8. – 12. oktober
Norgesmesterskap Rogaland - 15. – 18. oktober

Fordeler for arrangør 2020:
-

Sikker inntekt til lag/nemnd
Reiseutgifter og kostnader for deltagere i eget fylke blir mindre
Forhåndspåmelding til egne prøver

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 velger å ikke søke
om å arrangere norgesserieprøve. Fylkene har et ansvar for sine deltakere i NS.

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 sanking 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. Ønsker at alle som søker setter opp to mulige helger for arrangering av
norgesserieprøve.
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.
Vi vil oppfordrer de fylker som har mulighet til å søke om å arrangere
Norgesserieprøve i august. Dette for å få en så god spredning av prøvene som mulig.

Form på Norgesserien ble satt i januar 2018 og låst i 3 år fram til etter endt sesong 2020.
Derfor sender vi ikke ut spørreundersøkelser til fylkene i år.
Søknad om arrangering av finalen sendes ut etter de andre prøvene er bestemt.

Frist for søknad for Norgesseriearrangør er 13. februar 2020 kl. 12.00.

Med vennlig hilsen
Helene Funner Gjerjordet
Gjeterhundansvarlig
Norsk Sau og Geit

