
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

Saksbehandler: Karianne Kjelstrup 

Telefon: 416 77 607 

E-post: gjeterhund@nsg.no 

Til Arrangører av større prøver 2021 

Kopi: Gjeterhundlag/nemnder, Fylkeslag i Sau og Geit,  

Prøvenemnda, Gjeterhundrådet, Generalsekretær. 

 

23.03.2021 

 

Følgene fylker har fått tildelt Nord-

Norgesserien 2021 

 

Fylke Dato 
Nordland 25-26. september 

Troms 2-3. oktober 

 

NNS består av 4 prøver i klasse 3. De 3 første prøvene kjøres med deling og/eller singling. Siste 

prøven i NNS kjøres i klasse 3 med deling og singling. Prøvene fordeles i to bolker med 2 prøver pr 

bolk. Prøvene blir rullert på vertsfylkene Nordland, Troms eller Finnmark, men med maks en bolk pr 

fylke pr år 

 

 

Innmelding av info om prøven 

Alle fylkene som har fått tildelt Nord-Norgeserie må melde inn på skjema på hjemmesiden om 

dommer, sted og informasjon innen 21. mai. For fylker som ikke har dommer eller kontaktperson 

innen datoen vil ikke påmeldingen åpne før dommer er på plass.  

Link til skjema: https://www.nsg.no/for-arrangor/info-fra-arrangor-til-nsg  

FRIST 21 MAI 

 

Innmelding på terminlisten 

Fylket som får tildelt prøve må melde inn prøven selv på terminlisten innen 15. april. 

Link til innmelding: https://www.nsg.no/gjeterhund/gjeterhundprover/innmelding-av-prover/  

FRIST 15 APRIL 

 

https://www.nsg.no/for-arrangor/info-fra-arrangor-til-nsg
https://www.nsg.no/gjeterhund/gjeterhundprover/innmelding-av-prover/


 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 

Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

Innsending av skjema for utbetaling til arrangør av Nord-Norgesserien 

Fylkene må fylle ut vedlagte skjema for utbetaling til arrangør av Nord-Norgesserien.  

Skjema sendes inn til: gjeterhund@nsg.no  

FRIST 21. MAI  

 

Dreiebok og punkter arrangører må tenke på ved arrangering av større prøver 

Alle arrangører av større prøver blir kontaktet i forkant av arrangementet for en gjennomgang av 

dreiebok og av punktene som blir vedlagt i denne e-posten. 

Dreiebok og regler for gjeterhundprøver finner du her: 

https://www.nsg.no/gjeterhund/gjeterhundprover/  

 

 
Med vennlig hilsen 
Karianne Kjelstrup      Arvid Årdal 
 
 
 
Gjeterhundrådgiver           Leder i Gjeterhundrådet 
Norsk Sau og Geit      Norsk Sau og Geit 

s 

https://www.nsg.no/gjeterhund/gjeterhundprover/

