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Saksliste: 

34/2022 Spørreundersøkelse Norgesserien og Norsk Nursery 

Saksutredning: Det er viktig at vi lager spørreundersøkelse som vil hjelpe prøvenemda i arbeidet og 

fremtiden til Norgesserien og Norsk Nursery. Det er viktig at vi har spørreundersøkelse for 

Norgesserien ut til alle deltagere også, da det er de som betaler for prøven, og burde kunne 

tilbakemelde hva som er ønskelig fra deltager sitt perspektiv. Viktig at fylkene får svare på det som 

påvirker dem som arrangør, og hvordan vi kan gjøre ting bedre for arrangører. 

Vedtak: Sender spørreundersøkelsen over til gjeterhundrådet for godkjenning, sånn at den kan 

sendes ut til alle fylkene.  
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Spørreundersøkelse for Norgesserien 2023 for fylkene 

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer! 

FRIST for svar 20 januar 2023 (ikke satt, avhengig av når vi sender det ut til fylkene) 

Prøvenemnda har på bakgrunn av evaluering siste sesong utarbeidet en høring/spørreundersøkelse 

om Norgesserien. Norgesserien utgjør 1/3 av inntekten til gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit.  

*Må fylles ut 

1. Fylke (Huk av hvilket fylke som har respondert) 

- Østfold 

- Akershus 

- Hedmark 

- Oppland 

- Buskerud 

- Vestfold 

- Telemark 

- Aust-Agder 

- Vest-Agder 

- Rogaland 

- Hordaland 

- Sogn og Fjordane 

- Møre og Romsdal 

- Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag 

- Nordland 

- Troms 

- Finnmark 

 

2. Kontaktperson * (kontaktperson/leder i fylket) 

 

3. Navn på Gjeterhundnemd/-lag som svarer * 

 

4. Hvordan er spørreundersøkelsen behandlet av Gjeterhundlaget/-nemda? 

- Sendt ut på høring i fylket til nemder/lokallag/medlemmer 

- Kun Styrebehandlet 

Hvis, sendt på høring, hvordan? 

Hvis, kun styrebehandlet, hvorfor?  
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Norgesserien 

Det er flere ting som det ønskes at fylkene svarer på 

5. vi er:  

- Fylke som har, arrangerer Norgesserieprøve 

- Fylke som har søkt, men ikke arrangert Norgesserieprøve. 

- Fylke som har ikke søkt Norgesserieprøve. 

 

6. Har dere kommentarer/tilbakemelding til påmeldingen for Norgesserien 2022? 

 

7. Er det tilstrekkelig med informasjon rundt påmelding for norgesserieprøvene? 

- JA 

- NEI 

Hvis Nei, hva evt. mangler? 

8. Er det lett å få tak i gode dommer til Norgesserien? 

- JA 

- NEI 

Kommentar:  

9. Hvordan gjør dere det for at sauen skal bli tatt vare på for å gi så jevne forhold som mulig?  

På bakgrunn av evalueringen av Norgesserien, er det kommet inn kommentarer rundt 

forberedelse, skjerming/duking og oppstalling av sau.  

 

 

10. Er det andre kommentarer til Norgesserien/Norgesseriefinalen? 
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Spørreundersøkelse for Norgesserien 2023 for deltagere 

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer! 

FRIST for svar 20 januar 2023 (ikke satt, avhengig av når vi sender det ut til fylkene) 

Prøvenemnda har på bakgrunn av evaluering siste sesong utarbeidet en høring/spørreundersøkelse 

om Norgesserien. Norgesserien utgjør 1/3 av inntekten til gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit.  

*Må fylles ut 

1. Navn: 

2. Medlemsnr: 

3 Fylke (Huk av hvilket fylke du hører til) 

- Østfold 

- Akershus 

- Hedmark 

- Oppland 

- Buskerud 

- Vestfold 

- Telemark 

- Aust-Agder 

- Vest-Agder 

- Rogaland 

- Hordaland 

- Sogn og Fjordane 

- Møre og Romsdal 

- Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag 

- Nordland 

- Troms 

- Finnmark 

4 Har du kommentarer til påmeldingen for Norgesserien 2022? 

 

5 Er det tilstrekkelig med informasjon rundt påmelding for norgesserieprøvene 

- JA 

- NEI 

Hvis nei, hva evt. mangler? 

6 Leser du og forstår du all informasjonen rundt Norgesserieprøvene? 

-Ja 

-Nei 

Hvis nei, hvorfor leses det ikke? 

 

7 Poengene beregning i Norgesseriefinalen, hva er mest rettferdig 

- Det bør være som idag med poengene fra innledende, og ganger poengskalaen med 2. 

- Det bør være som idag med poengene fra innledende, men ganger poengskalaen med 3. 
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- Alle starter med 0 poeng i finalen 

- Annet:  

 

8 Er det andre kommentarer til Norgesserien/Norgesseriefinalen? 
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Spørreundersøkelse for Norsk Nursery 2023 for fylkene 

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer! 

FRIST for svar 20 januar 2023 (ikke satt, avhengig av når vi sender det ut til fylkene) 

Norsk Nursery som er konkurranse for unge hunder under 3 år, er en konkurranse som de siste årene 

har hatt stor økning i deltagelse. De siste to årene har det vært over 100 påmeldte ekvipasjer, som 

har gjort at vi har måtte utvikle og forandre på hvordan Norsk Nursery har blitt arrangert. Det er 

derfor ønskelig med innspill fra fylkene med hvordan vi på best mulig måte kan organisere Norsk 

Nursery fremover. 

1. Fylke (Huk av hvilket fylke som har respondert) 

- Østfold 

- Akershus 

- Hedmark 

- Oppland 

- Buskerud 

- Vestfold 

- Telemark 

- Aust-Agder 

- Vest-Agder 

- Rogaland 

- Hordaland 

- Sogn og Fjordane 

- Møre og Romsdal 

- Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag 

- Nordland 

- Troms 

- Finnmark 

 

2. Kontaktperson * (kontaktperson/leder i fylket) 

 

3. Navn på Gjeterhundnemd/-lag som svarer * 

 

4. Hvordan er spørreundersøkelsen behandlet av Gjeterhundlaget/-nemda? 

- Sendt ut på høring i fylket til nemder/lokallag/medlemmer 

- Kun Styrebehandlet 

Hvis, sendt på høring, hvordan? 

Hvis, kun styrebehandlet, hvorfor? 
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Norsk Nursery 

5. Hvordan bør Norsk Nursery 2023 organiseres? * 

Ønskelig å få inn flest mulig forslag på hvordan Norsk Nursery kan best organiseres fremover. 

Det som må tas hensyn til på tanke med organisering er: Geografisk fordeling, antall hunder 

er uvisst, men estimert til ca 100 hunder utifra de to siste årene. Det er også viktig å tenke på 

at vi vil ha minst mulig arbeid for gjeterhundrådgiver. 

 

Begrensing av antall deltagere på Norsk Nursery 

Slik de store gjeterhundprøvene er organisert i dag, gjør at alle kan delta på både Norgesserien, Nord-

Norgesserie, Norgesmesterskap og Norsk Nursery  i bruk av gjeterhund. Det er valgfritt for alle hvilken 

prøver man ønsker å delta på, og om man ønsker å delta på alle typer arrangementene eller bare 

noen. 

Gjennomsnittlig ser vi at de fleste deltar på de store gjeterhundprøvene med 1 – 2 hunder, de 

ferskeste deltagere har ofte bare en hund. Prøvenemda har alltid hatt høyt fokus på rekrutering, som 

er en av grunnene til at det ikke er satt noe begrensing på dette tidligere på  nursery prøvene. Ved å 

sette en slik begrensing, vil det gjøre at man må velge hvilke konkurranser man skal delta på. Dette vil 

ikke være stort problem for godt etablerte førere som har mange hunder å velge mellom, men har du 

kun en hund vil det være vanskelig å velge.  

Jo flere begrensinger som settes på de store arrangementene, vil det bli færre deltagere, mindre 

inntekten for gjeterhundlagene/-nemdene som arrangerer prøvene, og mindre inntekt inn til NSG for 

drifte gjeterhundarbeidet sentralt. 

Det er viktig at gjeterhundlaget/-nemda tenker nøye gjennom hva de svarer, ser på helheten, og 

tenker på rekrutering og utviklingen av gjeterhund. Ved stor deltakelse i nursery kvalifisering blir det 

flere prøver og kortere reisevei for deltakerne, som gir større mulighet for lokal rekrutering til 

gjeterhundprøver. 

6. Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesserien/Nord-norgesserie? * 

- Ja 

- Nei 

- Hvis Nei, hva skal kriteriene være: 

 

7. Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesmesterskap i bruk av 

gjeterhund? 

- Ja 

- Nei 

- Hvis Nei, hva skal kriteriene være: 
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Spørreundersøkelse for Norsk Nursery 2023 for deltagere 

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer! 

FRIST for svar 20 januar 2023 (ikke satt, avhengig av når vi sender det ut til fylkene) 

Norsk Nursery som er konkurranse for unge hunder under 3 år, er en konkurranse som de siste årene 

har hatt stor økning i deltagelse. De siste to årene har det vært over 100 påmeldte ekvipasjer, som 

har gjort at vi har måtte utvikle og forandre på hvordan Norsk Nursery har blitt arrangert. Det er 

derfor ønskelig med innspill fra fylkene med hvordan vi på best mulig måte kan organisere Norsk 

Nursery fremover. 

1. Navn: 

2. Medlemsnr: 

3. Fylke (Huk av hvilket fylke du hører til) 

- Østfold 

- Akershus 

- Hedmark 

- Oppland 

- Buskerud 

- Vestfold 

- Telemark 

- Aust-Agder 

- Vest-Agder 

- Rogaland 

- Hordaland 

- Sogn og Fjordane 

- Møre og Romsdal 

- Sør-Trøndelag 

- Nord-Trøndelag 

- Nordland 

- Troms 

- Finnmark 

 

Norsk Nursery 

4. Hvordan bør Norsk Nursery 2023 organiseres? * 

Ønskelig å få inn flest mulig forslag på hvordan Norsk Nursery kan best organiseres fremover. 

Det som må tas hensyn til på tanke med organisering er: Geografisk fordeling, antall hunder 

er uvisst, men estimert til ca 100 hunder utifra de to siste årene. Det er også viktig å tenke på 

at vi vil ha minst mulig arbeid for gjeterhundrådgiver. 
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Begrensing av antall deltagere på Norsk Nursery 

Slik de store gjeterhundprøvene er organisert i dag, gjør at alle kan delta på både Norgesserien, Nord-

Norgesserie, Norgesmesterskap og Norsk Nursery  i bruk av gjeterhund. Det er valgfritt for alle hvilken 

prøver man ønsker å delta på, og om man ønsker å delta på alle typer arrangementene eller bare 

noen. 

Gjennomsnittlig ser vi at de fleste deltar på de store gjeterhundprøvene med 1 – 2 hunder, de 

ferskeste deltagere har ofte bare en hund. Prøvenemda har alltid hatt høyt fokus på rekrutering, som 

er en av grunnene til at det ikke er satt noe begrensing på dette tidligere på  nursery prøvene. Ved å 

sette en slik begrensing, vil det gjøre at man må velge hvilke konkurranser man skal delta på. Dette vil 

ikke være stort problem for godt etablerte førere som har mange hunder å velge mellom, men har du 

kun en hund vil det være vanskelig å velge.  

Jo flere begrensinger som settes på de store arrangementene, vil det bli færre deltagere, mindre 

inntekten for gjeterhundlagene/-nemdene som arrangerer prøvene, og mindre inntekt inn til NSG for 

drifte gjeterhundarbeidet sentralt. 

Det er viktig at alle tenker nøye gjennom hva de svarer, ser på helheten, og tenker på rekrutering og 

utviklingen av gjeterhund. Ved stor deltakelse i nursery kvalifisering blir det flere prøver og kortere 

reisevei for deltakerne, som gir større mulighet for lokal rekrutering til gjeterhundprøver. 

5. Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesserien/Nord-norgesserie? * 

- Ja 

- Nei 

- Hvis Nei, hva skal kriteriene være: 

 

6. Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesmesterskap i bruk av 

gjeterhund? 

- Ja 

- Nei 

- Hvis Nei, hva skal kriteriene være: 

 


