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19. februar 2021 

Referat telefonmøte Prøvenemnda 
Dato 19.02.2021, 09:00-12:00 og 22.02.2021. 09:00-21:30. 
 
Deltagere: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås og Karianne Kjelstrup 
Referent: Karianne Kjelstrup 
  
Saksliste: 
11/2021 Tildeling av Norgesserien 
12/2021 Revidering av Dreieboken 
13/2021 Revidering av Reglene for gjeterhundprøver 
 

 
11/2021 Tildeling av Norgesserien 

Vi trenger ca 10-12 prøver, plass til 900 deltagere. Se eget dokument for oppsett av 
hvordan tildeling av Norgesserien vil se ut for 2021.  

 
Under spørreundersøkelsen kom det frem at det var ønskelig med en mindre helg 
med Norgesserie prøve, derfor er det beregnet for en mindre prøve i 2021. Det har 
også vært ønskelig med færre deltagere pr prøve, så ønskelig å sette deltager antallet 
til 45 deltagere pr prøve. Derfor må også poeng beregningen endres, se forslag i 
regelverket for gjeterhundprøver. 
 
Det er ønskelig å få satt opp en kvalifiserings nursery etter NM istedenfor 
Norgesserieprøve – slik at de som har søkt om å arrangere etter NM kan få tildelt 
dette fremfor en Norgesserieprøve. Dette må evt komme frem i tildelingsbrevene 
som sendes ut til alle som har søkt. Det er ønskelig å ha to kvalifiserings prøver 16-17 
oktober, håper på ca 35 deltagere per prøve.  
- Hvem skal få tildelt prøvene: Oppland og Vest-Agder.  
- Hvordan kvalifiserer man seg til finalen på toten/oppland? Samme 

poengberegning som i Nursery finalen. Likt antall fra hver kvalifiseringsprøve 
kommer til finalen – maks 36 deltagere. Ingen begrensning på antall hunder noen 
kan ha i finalen.  

- Finalen skal gå i klasse 3 med deling og singling uten merkede dyr. 
Ønskelig med midler for nursery ca 25.000,- 
Hvis dette blir bestemt må det skrives om dette på hjemmesiden i god tid 
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Ikke kommet i land med Norgesserien under møtet 19.02.2021, så nytt møte 
22.02.21 kl 19:00-21:30. 
 
Neste års brev om søkere skal vi skrive at de må foreslå to datoer. 

 
12/2021 Revidering av Dreieboken 
 Se eget dokument der korrigeringer er utført. 
13/2021 Revidering av Reglene for gjeterhundprøver 
 Ønskelig at det er åpent kve frem til det er dommersamling. 
 
 Se eget dokument der korrigeringer er utført. 
 
14/2021 Eventuelt. 

Ønskelig at vi før prøve sesongen lager en artikkel på hjemmesiden/medlemsbladet 
om «sportmanship».  
 
Ønskelig at Karianne får satt opp noe statistikk fra Norgesserien 2020. 

 
 


