
Prøvenemnda 
 

 

 
 

 
Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Arvid Årdal 
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Karianne Kjelstrup 
Kopi til: Gjeterhundrådet 

 

 
04. februar 2021 

Referat telefonmøte Prøvenemnda 
Dato 04.02.2021, 09:00-11.40. 
 
Deltagere: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Arvid Årdal og Karianne Kjelstrup 
Referent: Karianne Kjelstrup 
 
  
Sakersliste: 
 
5/2021 Spørreundersøkelser Norgesserien. 
6/2021 Spørreundersøkelse Nord-Norgesserien 
7/2021 Prøver, terminlisten 
 
Saker: 
 
5/2021 Spørreundersøkelser 
 
Det ble godt diskutert rundt alle spørsmålene som er blitt besvart, både på fylkesbasis og 
deltager basis. Veldig fornøyd med store andelen som har tatt seg tid til å svare på 
spørreundersøkelsen. Men ser at det er rom for forbedring av spørsmålene neste år. 
 
En av punktene som er ønskelig å ha med er hvor mange deltagere arrangør ser for seg de 
maks har kapasitet til. Å da ønsker prøvenemda å diskutere antall deltagere når vi har fått 
inn alle søknader. De må også diskutere poengskalaen for Norgesserien hvis antall deltagere 
vil variere på prøvene. Ønskelig å ha med at de kan foreslå to helger, med første og andre 
prioritet. I følge undersøkelsen er det flertallet av både fylkene og deltagere som ønsker at vi 
reduserer Norgesserien med en helg, så formen for Norgesserien 2021 vil kvalifiseringen 
være to helger der tre prøver gjelder for sammenlagt poeng oppsamling. Flertallet ønsker 
også at påmeldingen skal være åpen, sånn at man ser hvor mange som har meldt seg på et 
arrangement. 
 
Punkter som må legges til i brevet for Norgesserie søknad:  

- Norgesserie tildelingen tar ikke hensyn til NM kvalifikasjoner/uttaksregler. 
- Den Økonomisk kompensasjon som har vært gitt tidligere vil bli vurdert etter alle 

søknader er mottatt. 
- Søknad sendes inn her: LINK til søknadsskjema 
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- Ønsker du å søke om finalen, må du ha søkt om å arrangere en norgesserieprøve. 
 
Det er diskutert hva som skal være med i brevet til fylkene – og ønskelig at vi lager opp et 
søknadsskjema fylkene skal fylle ut. 
 
Karianne lager opp et forslag til skriv som skal ut til fylkene og søknadsskjema fylkene må 
fylle ut.  
 
Når vi har fått inn søknader og søknadsfristen er gått ut, må prøvenemda gå gjennom 
hvordan tildelingsbrevet skal se ut. 
 
6/2021 Spørreundersøkelsen Nord norgesserien 
Tar det mot Jørgen Bjørkli (NNS kontaktpersonen til Prøvenemda), sånn må han komme med 
tilbakemelding til prøvenemda innen 11.02.2021 kl 09:00, hvordan de har vurdert 
spørreundersøkelsen. 
 
7/2021 Prøver, terminlisten 
 
Ønsker å sjekke opp med Lindholt om vi kan få inn et felt på terminlisten som helter 
«påmelding starter». Fordi når alle må sende inn uttaksprøvene sine i 1.april, så vil man ikke 
nødvendigvis ha alle innmeldingene på prøvene før nærmere prøvedato. 
 
Innsending av prøver, fristene for innmelding av prøver er nå tirsdager kl 12, torsdag kl 12. 
Burde dette gjøres noe med? Er torsdag for kort frist? 


