
 

 
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 
 

                                                                                               02. Februar 2023 

Søknadsbrev for 

Norgesserien 2023  

Norgesserien er en dugnad for hele landet. Det er utfordrende å få god geografisk spredning 

på prøvene som skal arrangeres. Desto flere fylker som søker, jo bedre geografisk spredning 

vil vi få på prøvene, derfor det er ønskelig at alle fylkene i hele landet søker om å arrangere 

norgesserieprøve. Det er bestemt at Norgesserien skal være to helger i 2023, pluss finalen. 

Det er ikke avgjort hvordan Norgesserien skal arrangeres, kun at alle skal få muligheten til å 

gå to prøvehelger. Dette vil bli avgjort på arbeidsmøtet til Gjeterhundrådet 24 februar, når 

alt av søknader er kommet inn, og man har bedre oversikt over hvordan vi lettest kan 

organisere Norgesserien i 2023. Fylkene kan søke på de helgene som passer best for dem. 

Det er som sagt mye store arrangement i 2023, så for at kabalen skal gå opp er vi avhengig at 

å få tildelt minst 5 prøver i juli/august.  

Deltager avgiften for 2023 blir bestemt på arbeidsmøtet til Gjeterhundrådet i februar, 

informasjon om dette vil komme med i tildelingsbrevet. 

 

Større prøver fastsatt i 2023: 

- Europamesterskap/CSC i Sverige: 24.-27. august 

- Nordisk Mesterskap arrangeres ikke ved VM år 

- Verdensmesterskap/VM i Irland: 13.-16.September 

- Fylkesmesterskaps helgen: 30.september-1.oktober. 

- NM i bruk av gjeterhund i Rogaland: 6.-8. Oktober 

- Norgesseriefinale slutten 28.-29.oktober 

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). 

  



 

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

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

Fordeler for arrangør 2023: 

- Sikker inntekt til lag/nemnd. 

- Forhåndspåmelding til egne prøver. 

- Reiseutgifter og kostnader for deltagere i eget fylke blir mindre. 

- Alle fylker som søker om å arrangere Norgesserieprøver, vil få fordelen ved 

påmelding, mot fylker som ikke søker. 

Følgende mal for tildeling blir benyttet: 

1. De to første helgene i september holdes fredet på grunn av sauesanking. Det er 

store forskjeller på når sanking foregår rundt om i landet, og fylkene må sende 

inn søknader på de helgene som passer for fylket. 

2. Alle som søker må sette opp to forskjellige helger for arrangering av 

norgesserieprøve. Prøvenemda er avhengig av dette, for å få kabalen til å gå opp. 

3. En god geografisk fordeling tilstrebes. 

4. Vi er avhengig av at å få minst 5 søknader i juli/august. 

5. Alle fylker kan søker om Norgesserieprøve. 

6. Fylker som ikke får tildelt norgesserieprøve i søknadsåret forsøkes prioritert 

påfølgende år. 

7. Norgesserien blir sett på som en helhet både fra hva som er tildelt tidligere og 

hva som er tenkt for fremtiden. 

8. Norgesserie tildelingen tar ikke hensyn til NM kvalifikasjoner/uttaksregler. 

9. Den økonomisk kompensasjon som har vært gitt tidligere vil bli vurdert etter alle 

søknader er mottatt. 

10. FINALEN: Alle som har søkt om Norgesserieprøve vil kunne søke om finalen. Det 
vil komme eget søknadsbrev som gir alle muligheten til å søke om 
Norgesseriefinalen i 2023. 

 

Søknad sendes inn her  

Frist for søknad for Norgesseriearrangør er 15. februar 2023. 

Med vennlig hilsen 
Karianne Kjelstrup 
 
 
Gjeterhundrådgiver 
Norsk Sau og Geit 

https://forms.gle/ZBkM9mZW8ufEaGRd7

