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08.09.2022 

Referat møte i Prøvenemda 
Dato: 08. September 2022 kl. 20:30 – 21:30 

 
Møtested: Teams 
 

Saksliste: 
27/2022 Norsk Nursery Fordeling og bestemmelse av form 
 Vedlegg: Foreløpig fordeling 
 

Saksutredning: 108 påmeldte, som blir 32 stk på de tre sørlige prøvene og 13 deltagere til 
Nordland. Formen til Norsk Nursery: Normal klasse 3 bane med deling og singling uten 
merkede dyr.  Viktig at alle arrangører lager en god og overkommelig bane, og ikke for liten 
bane.  
 
Sette opp eget teammøtet med alle arrangører for Norsk Nursery, 27 september kl.20:00. 
 
Vedtak: Karianne sender ut invitasjon til arrangører så fort som mulig. Vi trekker startlistene 
og publiserer disse når vi også publiserer deltager fordelingen. 

 
29/2022 Arrangørmøte med de som arrangerer Norgesserieprøver etter NM.  

Saksutredning: Sette opp møte med alle arrangører etter NM 29.september kl. 20:00. Forslag 
om at vi prøver å ikke ha disse møtene neste år, se om det har hjulpet. 

 
30/2022 Tilbakemelding fra rådet ang forrige referat. 
 Vedlegg: Tilbakemelding fra rådet – se rådet sitt referat 12.august.2022. 

Saksutredning: Viktig at vi setter opp gode, forståelsesfulle spørsmål til 
spørreundersøkelsen/høringen som sendes ut på slutten av året ut til fylkene. Hvis løsningen 
som er i dag ikke fungerer, må vi få innspill om alternativ løsning som ikke gir mer 
administrativt arbeid. 
 
Prøvenemda har stor takhøyde for innspill, og er veldig åpne for å endre til bedre løsninger 
hvis vi finner det, men da er vi også veldig avhengig av at vi får innspill. 

 
31/2022 Eventuelt 

Saksutredning: Flytting mellom fylkene, sette opp sak rundt dette på arbeidsmøtet. Da det i 
dag ikke er skrevet ned noen regler rundt dette. Praksisen har vært å gå uttak for fylket man 
bor i før uttaksprøvene starter. 

 
 Vedtak: Karianne noterer det ned, sånn at det kommer med til arbeidsmøtet. 


