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Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås 
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11. februar 2021 

Referat telefonmøte Prøvenemnda 
Dato 11.02.2021, 09:00-12:00. 
 
Deltagere: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og Karianne Kjelstrup 
Ikke til stede: Rune Landås 
Referent: Karianne Kjelstrup 
 
  
Saksliste: 
 
8/2021 Revidering av Dreieboken 
9/2021 Revidering av Reglene for gjeterhund prøver 
10/2021 Eventuelt 
 

 
8/2021 Revidering av Dreieboken 

Trakt/malteserkors: Inntil det er gjennomgått på dommersamlingen, så må det være 
åpent kve/kve. Dommere har ikke fått tilstrekkelig opplæring i hvordan 
trakt/malteserkors skal dømmes. Så det er ønskelig at åpent kve eller kve benyttes 
frem til det har vært dommersamling. 

 
Lage et kort skriv fra dreieboken, 10 viktigste punktene for å arrangere 
gjeterhundprøve. Jo Agnar får i oppgave å sette opp dette og sende det til Karianne.  

 
Viktig å sjekke over hele dreieboken/reglene hvis man endrer noe et sted at det også 
endres andre steder hvis det er skrevet andre steder. 

 
Prøvenemda har gått gjennom dreieboken og merket det som er forslag til endringer. 

 
9/2021 Revidering av Reglene for gjeterhund prøver 
 

Prøvenemda har gått gjennom reglene for gjeterhundprøver og merket, endret der 
de ser det burde gjøres endringer. Karianne ser over om det er flere steder ting bør 
endres som er foreslått endret. 

  



Prøvenemnda 
 

 

 
 

Poeng skalaen må sees på/endres etter vi har fått inn søknader for Norgesserien. Skal 
gå tilbake til 20 deltagere får poeng? 

 
Skal presenteres for gjeterhundrådet sitt arbeidsmøte – finne ut hvem som får den 
oppgaven. 

 
Alle i rådet må få alle endringene før møtet, sånn at de også kan lese godt gjennom 
dokumentene og se etter eventuelle ting som bør endres.  

 
10/2021 Eventuelt 
 

Etteranmeldelse av prøver: Gjeterhundansvarlig har kun en 50 % stilling, hva ønsker 
vi å bruke den til? Melde inn/registrere prøver? Burde fristen for å melde inn prøver 
endres til kun en dag i uken, tirsdag kl 12? Ønskelig å få opp et felt som heter 
«påmelding starter» 

 
Prøvenemda sender to saker til gjeterhundrådet: 
- Ønsker et felt på terminlisten der det står «påmelding starter».  
- Innmeldingsfrist for prøver skal være kun tirsdag kl 12:00. 

 


