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3/2023 Norgesserie søknadsbrev til fylkene 

Saksutredning: Det var ønskelig fra gjeterhundrådet, at prøvenemda så på søknadsbrevet før 
vi sender det ut på nytt. Skal det det ikke være mulig å søke om Norgesserie (NS) både før og 
etter NM? 
 
Det var god diskusjon rundt både fordeler og ulemper med å kunne søke om å arrangere NS 
før og etter NM. Det er veldig vanskelig å avgjøre hvordan NS skal organiseres, når man ikke 
vet hvor mange som søker eller når det blir søkt om. Det er viktig å presisere i brevet til 
fylkene at vi ønsker flest mulig søknader i juli/august. Vi ser fordelen med, jo flere søknader 
vi får inn, jo større rom har vi for å organisere NS slik at alle får lik mulighet for å delta på to 
prøvehelger. Avgjørelsen om NS skal organiseres, må tas på arbeidsmøtet til 
gjeterhundrådet, når man har oversikt over hvem som søker og når de søker. 

 
Det var mye misnøye rundt at søkere måtte sette opp to helger som man kan arrangere NS 
prøve på, med 1/2 prioritet. Det er viktig at fylkene forstår at dette er en utrolig vanskelig 
jobb å fordele NS prøver, det er mye man skal ta hensyn til, og vanskelig å tilfredsstille alle. 
Det jobbes hardt for at flest mulig skal få første prioriterte helgen man ønsker, men det er 
dessverre noen som ikke får det.  
 
Fordelene med å ha NS etter NM er at vi får ekstra helg å fordele prøver på, de som ikke 
klarer å arrangere før i oktober, får også muligheten til å søke. Ulempene med å ha NS etter 
NM, det vil kunne påvirker uttaksreglene for fylkene. Det vil kanskje påvirke, at det blir færre 
deltagere på helgen etter NM? Henvendelser til gjeterhundrådgiver om at de ikke har fått 
plass før NM. 

 
Det var mye diskusjon rundt dette på arbeidsmøtet i 2022, dette med å redusere ned til to 
helger. Det var for å frigjøre helger etter NM til Nursery og distriktsprøver.  
 
Vedtak: Skriver om brevet, slik at det åpner for at alle kan søke om å arrangere Norgesserie 
når det best passer for fylket, men oppfordrer alle til å søke tidlig juli/august. Det er opp til 
fylkene hvilke helg som passer best for dem å arrangere. Sender ut brevet så fort det er 
godkjent av gjeterhundrådet. 
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