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Referat møte i Prøvenemda 
Dato: 03. Oktober 2022 kl. 20:00 – 21:00 

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

Saksliste: 
33/2022 Norsk Nursery Kvalifiseringsprøvene 

Saksutredning: Prøvenemda ser at den ekstreme reiseveien til noen fra Hordaland, ikke er 
veldig gunstig. Ser positivt på at Hordaland tar initiativ til å arrangere en ekstra 
kvalifiseringsprøve for å løse den lange reise problematikken for de fleste Hordalendingene.  
 
Det vil da bli fem innledende prøver fremfor fire. Antall som sendes til finalen vil uansett bli 
beregnet etter totalantallet på prøvene, for at det skal være mest rettferdig fordeling av 
finaleplasser. Vi må derfor trekke tilbake startlistene, da vi må flytte på et par deltagere for å 
få det til å gå opp.  
 
Antall pr. prøve med ny fordeling: 
Oppland: 32 
Aust-Agder: 29 
Hordaland: 23 
Sør-Trøndelag: 13 
Nordland: 13 
 
Det vil bli sendt ut personlig e-post til alle som må bytte prøve, da de vil bli flyttet til en prøve 
nærmere seg selv. 
 
Prøvenemda ser derfor ikke noe problem med å åpne for evt. flere påmeldinger. Det er ledig 
plasser hos Aust-Agder (3), Sør-Trøndelag (19), Nordland (19) og Hordaland (9), hvis man 
ønsker å melde seg på, må det sendes e-post til gjeterhund@nsg.no men to ønskede prøver 
man ønsker seg på rangert som 1 og 2. Du vil da motta e-post med lenke til påmelding, og 
hvilken prøve det fortsatt er plass på, det vil bli førstemann til mølla prinsippet. Det vil settes 
en uke til å melde på for å fylle opp plasser. 
 
Det er viktig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan Nursery skal arrangeres fremover. 
Dette må være ett av hovedpunktene til prøvenemda til arbeidsmøtet i februar 2023. 
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Det blir sendt ut spørreundersøkelse til alle fylkene på lik linje som det blir gjort med 
Norgesserien hvert år, sånn at prøvenemda kan få inn flest mulig innspill om hvordan ting 
kan forbedres til neste år. 
 
Vedtak: Opprette en ekstra kvalifiseringsprøve i Hordaland. Gjeterhundrådgiver oppretter en 
artikkel, som sendes ut til alle fylkene, samt brev til alle deltagere det gjelder med hvilken 
prøve de skal gå på. Startlistene trekkes tilbake, da gjeterhundrådgiver må sortere og trekke 
disse på nytt. 


