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06.mai 2022 

Referat møte i Prøvenemda 
Dato: 06. Mai 2022 kl. 10:00-11:00 

 
Møtested: Teams 
Deltagere: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma og Karianne Kjelstrup 
 

Saksliste: 
21/2022 Nordisk Nursery  

Saksutredning: Det er vært kommunikasjon mellom de nordiske landene ang nordisk 
nursery, men virker som de andre landene kanskje har misforstått hva vi vil spør etter. Det er 
ønskelig å sette nordisk nursery på pause i to år, på grunn av problemene med å fylle opp 
lagene for alle landene. 

 
Vedtak: Karianne og Jo Agnar jobber frem en kort og konsis tekst som vi sender til landene 
om hva vi etterspør. Viktig at vi presiserer at Norge tar på seg ansvaret å arrangere nordisk 
nursery så fort vi starter opp igjen. 

 
22/2022 Norsk Nursey – lage søknadsbrev 
 Saksutredning: Hva vi skal ha med i brevet:  

- Presentasjon av Norsk Nursery, og hvordan den skal organiseres (slik som i 2021) 
- Vi har 4 kvalifiseringsprøver, 3 i sør og en i nord. 
- Felles forhåndspåmelding til nursery 
- Hvilke datoer som kan søkes på: Kvalifisering 22.-23. oktober, Finalen 05.-06. november. 
- Frist for å søke 1. Juli. 
- Hva skal søknaden fra fylkene inneholde: Hvem som søker (gjeterhundnemd/-lag), 

kontakt informasjon, hvilken helg som søkes om 
- Antall deltagere pr prøve blir bestemt når påmeldingen er avsluttet. 
- Skrive hva arrangør får utbetalt fra NSG. 

 
Ha med i tildelingsbrev at arrangør kan søke sin kommune om arrangement støtte, og midler 
for sponsor penger. 

 
Vedtak: Karianne lager opp forslag til søknadsbrev som alle går over, før det sendes ut. 
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23/2022 Eventuelt 
 1/23 Sende ut evaluering til alle fylkene fra Norgesserien 2021 

Karianne fin-skriver dokumentet og sender til alle så de kan se over før 
utsending. 

 
 2/23 Påmelding norgesserien etter NM. 
  Datoer for påmelding til Norgesserien etter NM:  
  20. September - arrangør 
  22. September – dommer/aspiranter og gjeterhundrådgiver 
  27. September - Søkere 
  4. Oktober - alle 
  Stenger 11 oktober (tirsdag før prøvehelgen) 


