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Referat Prøvenemnda 
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Til stede: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås og Karianne Kjelstrup 
Referent: Karianne Kjelstrup 

 
Møtested: Facebook Messenger 

 
Saksliste: 
17/2021 Nursery, Nord-Norge 
18/2021 Tildelingsbrev Nursery, NS, NNS 
19/2021 Fordel for dommer med påmelding NS, dommere som tar på seg å dømme NS 
20/2021 Budsjett 
21/2021 NS finale 
22/2021 Påmelding, Når? 
23/2021 Nordisk Nursery 
 

 
17/2021 Nursery, Nord-Norge 

Nord-Norge kommer med to spørsmål, hvorfor er 60 poeng fjernet, og at de føler seg 
ekskludert i å arrangere kvalifiseringens prøve i norsk nursery, at det må gjøres noe 
med.  
- 60 poeng er fjernet fra nursery: Dette ble fjernet med tanke på rekruttering og 

mangfold. Det var også gitt signaler fra deltagere og fylker at det var ønskelig at 
den skulle fjernes. Det er viktig at vi ikke stiller like strenge krav på et 
unghundmesterskap som på en norgesserieprøve. Det er viktig at det er en lavere 
terskel, slik at flere kan prøve seg og vi får større rekrutering. 

- Norsk Nursery kvalifisering: Nord-Norge får en kvalifiseringsprøve på lik linje som i 
Sør, med samme regelverk/krav. Prøvenemda må ha snarlig tilbakemelding når 
denne prøven skal arrangeres. Det må være en enkelt stående prøve, den kan 
arrangeres samme dag som NNS, men ikke inn/kombinert med NNS. Prøven må 
arrangeres innen 16-17 oktober. Alle retningslinjene for kvalifiseringsprøvene er 
ikke satt opp enda, prøvenemda jobber med å lage et skriv på dette, men Nord-
Norge vil inngå her på lik linje med de andre prøvene. Påmeldingen vil gå på lik 
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linje som i sør. Kvalifisering inn til finalen vil beregnes med lik prosent andel fra 
alle prøvene inn i finalen – vi vet ikke hva dette blir enda. Viktig å huske at dette 
er et prøveår. 

 
18/2021 Tildelingsbrev 

Korrigere tildelingsbrevet sånn at det kun er for norgesserien, og lage egne for 
nursery og nord-norgesserien.  

 
19/2021 Fordel for dommer 

NSG kontakter dommere som skal dømme på norgesserieprøvene etter at arrangør 
har fått melde seg på. Så vil de få tilgang og muligheten til å melde seg på. 

 
20/2021 Budsjett 

Ønsker å vite om vi får tildelt 25.000,- til Nursery? Kan Rådet finne ut av det, sånn at 
prøvenemda kan lage et budsjett.  

 
21/2021 NS finale 

Arrangeres 23-24 Oktober - de som kan søke på denne må ha søkt om å arrangere 
norgesserien 2021.  
Disse fylkene kan søke om norgesseriefinale: Oppland, Hedmark, Sør-/Nord-
Trøndelag, Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Buskerud, 
Hordaland, Østfold. 
 
Karianne skriver et brev om at vi ønsker søknader til Norgesseriefinalen, ønsker å få 
dette ut før 10 april.  

 
Arrangører de siste 10 årene: 
2020 Klæbu, Sør-Trøndelag  
2019 Rosendal, Hordaland  
2018 Eiker, Buskerud 
2017 Etne, Rogaland 
2016 Ørsta, Møre og Romsdal 
2015 Bø, Telemark NO55030/11 Bea 
2014 Eiker, Buskerud 
2013 Vågå, Oppland 
2012 Hadeland, Oppland  
2011 Etne, Rogaland  
2010 Etne, Hordaland 
 
Alle prøver og alle tildelingsbrev bør være klart og ute innen 10 april! 
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22/2021 Påmelding, Når? 
Karianne setter opp forslag til når påmelding skal starte, i forhold til felles ferie på 
NSG. Når skal påmelding til Norgesserien starte? Trenger arrangør 5 dager til å melde 
seg på? Osv. 

23/2021 Nordisk Nursery 
Sende e-post til alle kontaktpersonene i den nordiske komiteen, ganske sikker på at 
det er Norge som står for tur å arrangere Nordisk Nursery. Ønsker å ha klarhet i 
dette, sånn at vi kan starte prosessen med å finne arrangør for dette arrangementet 

 
 
 


