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22. februar 2022 

Referat møte i Prøvenemda 
Dato: 22. Februar 2022 kl. 10:00-18:40, 20:30-23:30. 

Dato: 23. Februar 2022 kl. 09:00-12:00. 

 
Møtested: Garder kurs og konferansesenter, Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen 
Deltagere: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma og Karianne Kjelstrup 

Saksliste: 
7/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste  
8/2022 Norgesserien 2022 
9/2022 Norgesseriefinale 2022 
10/2022 Nord-Norgeserien 2022 
11/2022 Norsk Nursery 2022 
12/2022 Nordisk Nursery 2022 
13/2022 Distriktsprøver/Lokalprøver 
14/2022 Prøveregler – Revidering 2022 
15/2022 Dreiebok – revideres 2022 
16/2022 Innkommende saker 
17/2022 Landslaget 
18/2022 Eventuelt 

 

 
 
7/2022 Godkjenning av innkalling og sakliste  

Vedtak: Godkjenner innkalling og saksliste, med endring i sakslisten. Fjerner sak 9/2022 
budsjett og premiesaken og flytter budsjett og premier til de enkelte prøvene under hver sak. 
Endrer saks numrene deretter.  
 

8/2022 Norgesserien 2022 
8/1 Formen til Norgesserien: 
Dokumenter: Søknader fra fylkene, Spørreundersøkelsen 2021 

I spørreundersøkelsen som prøvenemda sendte ut til fylkene i slutten av desember, har 
de spurt fylkene og deltagere om hvordan de ønsker at formen til Norgesserien skal være 
fremover. Flertallet av fylkene ønsker å fortsette med 2 prøvehelger som i 2021. Mens 
deltagere ønsker at vi går tilbake til 3 prøvehelger som i 2020. 

 Vedtak: På bakgrunn av svar i spørreundersøkelsen foreslår prøvenemda følgene:  
- Fastsetter formen for norgesserien i 3 år fremover, tre prøvehelger 2022 og to 

prøvehelger 2023 og 2024. 
- Forutsigbarhet for fylkene.  
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- Uttak til VM i 2022, som ansees som den størst prøven innafor gjeterhund 
verden. Sette opp tre prøvehelger året det er uttak for VM for å sikre beste 
landslaget.  

- Denne løsningen tar hensyn til både fylkene og deltagere, men mest hensyn til 
fylkene med tanke på at vi setter to år vi får testet ut denne ordningen ordentlig.  

- Antall søkere vi har mottatt i år for å arrangere norgesserien. Vi har rekord 
mange søknader i år, vi må ta vare på de som søker. 

 8/2Prøveplan.  
  Dokumenter: Prøveplan 2022 

Vedtak: Prøveplanen settes opp ut ifra vedlagt dokument for prøveplanen 
 
 8/3 Påmelding dato for norgesserieprøver 
 Vedtak: Vedtar datoer for påmelding til Norgesserien 2022 
 Påmelding før NM 

 11 juli arrangør 
 13 juli dommere/aspiranter/gjeterhundrådgiver 
 18 juli søkere 
 25 juli alle 

 Påmelding etter NM 
  13 september arrangør 
  15 september dommere/aspiranter/gjeterhundrådgiver 
  20 september søkere 

27 september alle 
 
 8/4 Kontingent/budsjett/regnskap Norgesserien 
  Dokumenter: Regnskap/budsjett/kontingent NS 
  Vedtak: 

- Øke prøveavgift til NSG til 70 kr og total kontingenten til Norgesserien til 415 kr 
(inkludert avgift til deltager.no), til sammen 830 for en helg. Deretter index-
økning fra 2023 på prøveavgift til NSG med statlige satser. 

- Søke gjeterhundrådet om tilskudd til finalen på 15 000 kr, for å filme finalen. 
Dette innebærer at arrangøren følger kravspekk prøvenemda setter opp for 
filming av arrangement, og faktisk utfører filming på prøven. 

- Godkjenner budsjett og kontingent for 2022 
 8/5 Annet 
 Vedtak:  

- Forslag til vedtak om at dommeraspiranter som skal være med å være aspirant å 
dømme en Norgesserieprøve skal de ha samme påmeldings fordel som 
dommere. 

- Forslag til vedtak om at Gjeterhundrådgiver, skal den ha samme påmeldings 
fordel som dommere. 

- Prøvenemda/gjeterhundrådgiver sjekker ut kosten for diverse premier som kan 
tenkes til Norgesseriefinalen og har dette som et punkt på neste møtet. 
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9/2022 Norgesseriefinale 2022 
Dokumenter: Søknad fra fylkene 
Vedtak:  

- Tildeler Hedmark Norgesseriefinalen 2022.  
- Søke rådet/styret om 15 000,- tilskudd til filming til finalen. 
- Norgesseriefinalen settes 29.-30. oktober 

10/2022 Nord-Norgeserien 2022 
10/1 Brev fra Nord-Norge 
 Dokumenter: Brev fra Nord-Norge, 

 Saksutredning: Troms og Nordland sender inn søknad om å ha en prøveordning i 
2022 i Nord-Norgesserien, hvor de arrangerer tre prøver over en helg(fredag, lørdag 
og søndag), fremfor fire prøver over to helger. 

 
 Vedtak: Innvilger søknaden fra Troms og Nordland. Gjeterhundrådet sin Nord-
Norgekontakt må lager et forslag til midlertidig tillegg til regelverket i samråd med 
gjeterhundrådgiver. Nord-Norge har ansvar for å kjøre ut evaluering til deltagere og 
fylkene, hvor svar foreligger innen 1. november. Og sette opp møtet med 
prøvenemda og gjeterhundrådgiver for evalueringsmøtet, ca. en uke etter fristen er 
gått ut. Hvor Nordland, Troms, Finnmark, arrangør og dommer fra arrangert prøve 
stiller for Nord-Norge. 
 

 10/2 Budsjett/regnskap 
  Dokumenter: Budsjett/Regnskap NNS 
  Vedtak:  

o Forslag om at de tre beste i Nord-Norgesserien får premier fra NSG på lik 
linje som Norgesserien (jakker, pokaler, osv). 

o Kontingenten endres på lik linje som norgesserien. 
o Godkjenner budsjett og kontingenten for 2022 

11/2022 Norsk Nursery 2022 
11/1 Plan for Norsk Nursery 2022 
 Dokumenter: Evaluering Norsk Nursery 

 Vedtak:  
o Norsk Nursery arrangeres som i 2021 med en helg med 

kvalifiseringsrunde, før helg med finale. 
o Kvalifisering til nursery settes 22.-23. oktober. fire prøver (tre i sør og en i 

Nord-Norge) 
o Finalen settes til 05.-06.november. 
o Søknadsbrev og prosessen settes opp på neste møtet i prøvenemda. 

11/2 Kontingent/ budsjett/ regnskapet Norsk Nursery 
 Dokument: Budsjett/Regnskap Norsk Nursery 

 Vedtak: Kontingenten endres på lik linje som norgesserien. Godkjenner budsjettet og 
kontingenten til Norsk Nursery 2022 
 

13/2022 Nordisk Nursery 2022 
Vedtak: Setter dato 19.-20.november (er i dialog med de andre nordiske landene om vi skal 
sette nordisk på pause en periode). 
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14/2022 Distriktsprøver/Lokalprøver 

Saksutredning: Trenden på prøver er stigende, ser det er et dropp i 2020 pga covid-19. Burde 
få ut en artikkel rundt distriksprøver, ildsjelen og at vi må ta vare på disse. Kurs/aktivitet i 
lagene er en stor del av miljøet som skaper distrikts prøver. Anbefale at fylkene/lokallagene 
setter opp kurs/temakveld/videokveld, om å arrangere gjeterhundprøver, regelverk og 
dreiebok o.l. 
Vedtak: Spille dette videre til fylkeslag ved å lage en artikkel om ildsjelen og distriktsprøver 
på nettet og i bladet til NSG. 
 

15/2022 Prøveregler – Revidering 2022 
Dokumenter: Regler for gjeterhundprøver, Liste gjeterhundrådet lager ila 2021, ISDS reglene 
Saksutredning: NM kvotene, prøvenemda har ikke gjort endringer under dette punktet, da 
gjeterhundrådet har fattet vedtaket om endringen og vet hvordan denne regelen bør best 
skrives. 
Vedtak: Revidert regler for gjeterhundprøver 

 
16/2022 Dreiebok – revideres 2022 

Dokumenter: Dreiebok for gjeterhundprøver, ti punktlisten for Større gjeterhundprøver. 
Vedtak: Revidert dreiebok for gjeterhundprøver 

 
17/2022 Innkommende saker 

Dokumenter: Brev fra Buskerud 
Saksutredning: Buskerud har sendt inn brev ang Norgesserien og Norsk Nursery. 
Vedtak: Gjeterhundrådgiver setter opp forslag til svar til Buskerud ut ifra gjennomgangen 
under møtet. 

 
18/2022 Landslaget 

Vedtak: Foreslå til gjeterhundrådet at NSG dekker startkontingenten til landslaget for prøver 
de må stille på for landslaget. 
 

19/2022 Eventuelt 
Evaluering fra norgesserien – dommere, hva skjer der? 

 
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte. 


