
 

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

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

 

 
Til Gjeterhundnemndene/-lag 
Kopi: Fylkeslag i Norsk Sau og Geit, Gjeterhundrådet. 
          Prøvenemnda, Generalsekretær, Leder NSG 
 

                                                                                               24.Mai 2022 

Søknadsbrev for 

Norsk Nursery 2022  

Målet med Norsk Nursery er å ha egne konkurranser for unghunder under 3 år i Norge.  

Norsk Nursery vil bli arrangert som i 2021, med fire kvalifiseringsprøver godt geografisk 

spredt i hele landet. Det vil bli satt opp fire kvalifiseringsprøver, hvor en av prøvene skal 

arrangeres i Nord-Norge (Nordland/Troms/Finnmark).  

Det vil bli forhåndspåmelding som i 2021, sentralt i august for alle kvalifiseringsprøvene. 

Deltagere vil bli fordelt etter korteste geografiske plasseringen i forhold til prøven og andre 

deltagere, dette kan variere for å få likest mulig antall deltagere på alle prøvene. Dette for å 

få mest rettferdig fordeling av antall deltagere på prøvene.  

Etter at deltagerantallet er kjent bestemmes formen på prøven endelig av prøvenemnd. 

Prøven skal foregå i klasse 3, med deling og singling uten merkede dyr. 

Finalen 05.-06. november, vil bestå av maks 35 deltagere. Antall deltagere fra innledende 

runde (22.-23. oktober) blir fordelt likt prosentvis, dette bestemmes etter antall deltagere 

fra alle innledende prøvene. 

Arrangør vil få utbetalt 285,- per deltager per dag per hund.  

 

Datoer fylkene kan søke på: 

- 22.-23.Oktober Norsk Nursery Kvalifiseringsprøve (trenger 4 arrangører) 

- 05.-06.November Norsk Nursery Finale (trenger en arrangør) 

  



 

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

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

Arrangører bes å sende inn søknad på:  

Gjeterhundlag/-nemnder må søke gjennom sitt fylkeslag i Sau og Geit. Gjeterhundlag/-

nemnder med fullmakt fra sitt fylke kan søke direkte, men med kopi til fylkeslaget. 

Gjeterhundlaget/-nemnda i fylket har mulighet til å tildele prøven til lokallag eller 

enkeltmedlemmer i NSG (jfr. Regler for gjeterhundprøver kapittel 1, punkt 1.5). 

Hva skal søknaden fra fylkene inneholde: 

- Fylket som søker 
- Hvem søker (Fylkes-/lokallag/gjeterhundnemd/-lag) 
- Kontaktperson (Navn, stilling, e-post og telefon) 
- Hvilken dato dere søker for.  
- Søknads-tekst 

 
Søknaden sendes inn til gjeterhund@nsg.no innen 3.juli 2022. 

Du vil motta bekreftelse fra gjeterhundrådgiver når søknaden er mottatt. 

OBS: Gjeterhundrådgiver har sommerferie fra 13.juni til 3.juli – e-post vil ikke bli besvart i denne 

perioden. 

Frist for søknad er 03. Juli 2022. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Karianne Kjelstrup 
 
 
Gjeterhundrådgiver 
Norsk Sau og Geit 
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