
Prøvenemda 
 

 
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: nemndas medlemmer: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma 
Leder i gjeterhundrådet: Arvid Årdal 
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Karianne Kjelstrup 
Kopi til: Gjeterhundrådet 

 

16.februar.2023 

 

Referat Møtet i Prøvenemda 
Dato: 17. Februar 2022 kl. 09:00-11:20 

 
Møtested: Teams 

 
4/2023 Norgesserie søknadsbrev 

Saksutredning: Vi går gjennom alle søknadene som er kommet inn, det er tre av søknadene 
som ikke fyller kravene for søke om Norgesserieprøve. Sjekke opp mot de søknadene som 
ikke er komplett. 

 
Det ser ut til at vi kan organisere Norgesserien før NM, med de søknadene som er kommet 
inn.  

 
Vedtak: Gjeterhundrådgiver sender brev til fylkene som ikke har komplette søknader.  

 
5/2023 Nord-Norgesserien. 

Saksutredning: Finnmark, Nordland og Troms har sammen hatt evalueringsmøtet etter de 
har fått testet ut å arrangere Nord-Norgesserien i tre dager over en helg, fremfor fireprøver 
over to helger. De har kommet frem til at de ønsker å fortsette med endringen de har gjort i 
Nord-Norgesserien i 2022.  

 
Det er kommet inn søknad fra Troms, som søker om å arrangere Nord-Norgesserien 29.09-
01.10. 

 
Vedtak: Støtte under avgjørelsen til Nord-Norge, om å arrangere over en helg fremfor to. 
Behandle søknaden til Troms under arbeidsmøtet neste uke. 

 
6/2023 Spørreundersøkelse Norgesserien 

Saksutredning: Det er 13 fylker som har besvart spørreundersøkelsen, noe vi ser som veldig 
positivt. Hovedspørsmålet er om vi skal teste ut det å prøve 0 poeng i finalen, vi ser at 
flertallet ønsker at vi tester det.   

 
Vedtak: Ønskelig å kjøre en prøve ordning hvor vi starter på 0 poeng i finalen. Se videre på 
dette under arbeidsmøtet. 
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7/2023 Spørreundersøkelse Norsk Nursery 
Saksutredning: Ut ifra spørreundersøkelsen så ønsker flertallet av både fylkene og deltagere 
at det ikke skal være noe begrensning for hvem som kan delta i Norsk Nursery. De fleste 
syntes at kvalifiserings metoden vi har i år fungerer fint, eneste er påmeldingen som er 
problematisk. Forslag om at arrangør kan melde seg på først, så kan resten melde seg på en 
uke etterpå – førstemann til mølla prinsippet. Skal vi vurdere å låse nurseryen? 

 
Vedtak: Fortsette å se på Nursery på arbeidsmøtet  
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Vedlegg 1 Søknadsbrev: 
 

Søknad 1  

Tidsmerke 2.15.2023 20:14:34 

E-postadresse t-romma@hotmail.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Sør-Trøndelag 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Sør-Trøndelag Gjeterhundlag Org nr 997 311 418 

Fulle navn Thomas rømma 

Telefon nr 91529397 

E-post t-romma@hotmail.com 

Fulle navn Thomas rømma 

Telefon nr 91529397 

E-post t-romma@hotmail.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45 

Helg 1 (1.prioritet) 23-24.09.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 14.15.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Sør Trøndelag  vil gjerne arangkjer Norges cerie feles med nord 
Trøndelag. Prøven blir arankjert i Klæbu på sauene til Thomas 
rømma. Arene er vi ikke sikker på enda hopper å prøve å finne en 
ny. Vi har arankjert flere Norges cerien og har god erfaringer på 
dette. Hopper på et et positivt svar  

Søknad 2  

Tidsmerke 2.15.2023 19:53:50 

E-postadresse rogaland.gjeterhundlag@gmail.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Rogaland 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Sandnes sau og geit 

Fulle navn Kato Innes 

Telefon nr 99508455 

E-post Katsinne@online.no 

Fulle navn Sven Kverneland 

Telefon nr 90037767 

E-post sven.kverneland@hotmail.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

max50-55 

Helg 1 (1.prioritet) 19-20.08.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 23-24.09.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Sandes sau og geit gleder seg 
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Søknad 3  

Tidsmerke 2.15.2023 19:44:32 

E-postadresse rogaland.gjeterhundlag@gmail.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Rogaland 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Rogaland Gjeterhundlag 987101997/Dalane Gjeterhundlag 

Fulle navn Jone Gystøl 

Telefon nr 93451228 

E-post Jonegystol@gmial.com 

Fulle navn Karl-Johan Mattingsdal 

Telefon nr 47262524 

E-post rogaland.gjeterhundlag@gmail.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

max 45 

Helg 1 (1.prioritet) 19-20.08.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 12-13.08.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Dette blir arangert i Dalane,lite sau er grunn til max 45 deltakere 

Søknad 4  

Tidsmerke 2.15.2023 15:19:10 

E-postadresse tika@tika.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Hedmark 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Hedmark gjeterhundlag 

Fulle navn Jo Agnar Hansen 

Telefon nr 91844695 

E-post tika@tika.no 

Fulle navn Jo Agnar Hansen 

Telefon nr 91844695 

E-post tika@tika.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45-60 

Helg 1 (1.prioritet) 14.10.2023 og 15.10.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 28.09.2023 og 29.09.2023 

Helg 3 (3.prioritet) 23.09.2023 og 24.09.2023 

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Vil helst arrangere etter NM da sauen er jevnere, mer tilgjengelig 
areal. På grunn av WT vil det også være viktig og få flere 
alternative datoer for NS.  
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Søknad 5  

Tidsmerke 2.15.2023 14:03:10 

E-postadresse jon-einar@gjeterhundlag.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Oppland 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Nord-Gudbrandsdal Gjeterhundlag 

Fulle navn Endre Amundgård 

Telefon nr 48882480 

E-post endreamu@online.no 

Fulle navn Jon Einar Høystad 

Telefon nr 99720001 

E-post jon-einar@gjeterhundlag.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45 

Helg 1 (1.prioritet) 14-15.10.2022 

Helg 2 (2.prioritet) 14-15.10.2022 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Ønsker helga etter NM 

Søknad 6  

Tidsmerke 2.15.2023 14:00:56 

E-postadresse jon-einar@gjeterhundlag.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Oppland 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Valdres Gjeterhundlag 

Fulle navn Arnfinn Beito 

Telefon nr 91175377 

E-post arnfinnbeito@hotmail.no 

Fulle navn Jon Einar Høystad 

Telefon nr 99720001 

E-post jon-einar@gjeterhundlag.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45 

Helg 1 (1.prioritet) 24-25.09.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 24-25.09.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Senere prøver er vanskelig i forhold til snø  
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Søknad 7  

Tidsmerke 2.10.2023 17:11:59 

E-postadresse vestagdergjeterhundlag@gmail.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Vest-Agder 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Vest-Agder Gjeterhundlag 994832611 

Fulle navn Nina Mølland 

Telefon nr 90258973 

E-post nina.molland89@gmail.com 

Fulle navn Jannicke Mestad 

Telefon nr 97778544 

E-post jannicke_345@hotmail.com  

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45 

Helg 1 (1.prioritet) 16-17.09.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 23-24.09.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Ikke rom for å arrangere noen andre helger enn de to det søkes 
om, grunnet driftsopplegget til de potensielle saueholderene. Kan 
ikke se at søknaden avviker fra hva som kreves.  

Søknad 8  

Tidsmerke 2.10.2023 19:55:31 

E-postadresse tojkniv@gmail.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Buskerud 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Prøven er tildelt meg som enkeltmedlem, men overskudd går til 
lokallag i eiker 

Fulle navn Torbjørn Jaran Knive 

Telefon nr 92020947 

E-post tojkniv@gmail.com 

Fulle navn Torbjørn Jaran Knive 

Telefon nr 92020947 

E-post tojkniv@gmail.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

55 

Helg 1 (1.prioritet) 19.-20.08.2023, 19 og 20 august 2023 

Helg 2 (2.prioritet) 23.-24.09.2023, 23-24 september 2023 

Helg 3 (3.prioritet) 28.-29.10.2023, norgeseriefinalen 

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Ingenting avviker fra krav til prøven, men om vi må kjøre 60 
deltakere kan det hende vi får problemer m å kjøre kun søyer to 
ganger, løsning da er lam i flokken evtuelt kjøre tre ganger eller 
låne sau fra annen besetning, men det er lite trolig blir nødvendig. 
Men føler det må nevnes om vi blir pålagt 60 deltakere. 
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Søknad 9  

Tidsmerke 2.13.2023 19:29:38 

E-postadresse reidar.kallestad@online.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Hordaland 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Nordhordaland Gjeterhundlag Orgnr: 989 093 614 

Fulle navn Stein Birger Dalland 

Telefon nr 95166544 

E-post stein.dalland@gmail.com 

Fulle navn Jan Tore Veland 

Telefon nr 95161637 

E-post jtveland@online.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

55 

Helg 1 (1.prioritet) 19.-20.08.2023 

Helg 2 (2.prioritet) Har kun mulighet på helg 1 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

NHGL har kun mulighet til å arrangere Norgesserieprøve helga 
19. og 20. august. 

NS prøve i Hordaland er tenkt arrangert på Romarheim. Her har 
grunneiger gitt Nordhordaland Gjeterhundlag en disponibel helg, 
den som er opplyst om i søknaden. På grunn av de kjente 
vestlandforholdene kan det ikke arrangeres før, pga tidspress ang 
håslåtten. Helga etter er det vel EM, så kommer det et par 
sankehelger, samtidig som kalver beiter ettervekst på arenaen. Vi 
skal vel også arrangere et Fylkesmesterskap første helga i 
oktober, så kommer NM, og då er vel toget gått? Hvis det 
bestemmes at det blir NS også etter NM, kan vi selvsagt 
revurdere, men da må også fylket endre uttaksreglene til NM. 
Håper dette er grunn god nok til KUN å oppgi en helg for 

arrangementet. Ha ei riktig god helg       
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Søknad 10  

Tidsmerke 2.13.2023 20:34:09 

E-postadresse knut.oseberg@tussa.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Møre og Romsdal 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

Møre og Romsdal Gjetarhundlag 926931946 

Fulle navn Merethe Hellevik 

Telefon nr 99560762 

E-post meranett@live.no 

Fulle navn Knut-Jørgen Oseberg 

Telefon nr 95152585 

E-post knut.oseberg@tussa.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

50stk ved prøve i august 

Helg 1 (1.prioritet) 26-27.08.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 23-24.09.2023 

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Møre og Romsdal søker med dette om å arrangere landsprøve. 
Prøven vil bli arrangert i Hildrestranda i Ålesund Kommune.  Det 
vil bli brukt ca 110 villsau, som er godt hundevante.  
Kiosksalg og toalett tilgjengelig ,greie parkeringsforhold. 
Overnattingsmuligheter i nærheten. 
Arrangør er god til å  arrangere prøver, å etterstreber at alle skal 
få ei positiv opplevelse. 
Bana er 500m lang, veldig oversiktlig , både for fører og publikum 
Vi håper med dette at vi kan få tildelt landsprøve  i år. 
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Søknad 11  

Tidsmerke 2.14.2023 10:44:31 

E-postadresse maysofie@live.com 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Vestfold 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

916981465 

Fulle navn May Sofie Krogstad 

Telefon nr 97425375 

E-post maysofie@live.com 

Fulle navn May Sofie Krogstad 

Telefon nr 97425375 

E-post maysofie@live.com 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

45 

Helg 1 (1.prioritet) 23.-24.09.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 14.-15.10.2023 

Helg 3 (3.prioritet)  

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Vi søker i samarbeid med Telemark Gjeterhundlag. Vi har kun 
tilgang på jorder og sau disse to helgene. Fullmakt for søknad 
innhentet.  

Søknad 12  

Tidsmerke 2.14.2023 12:58:19 

E-postadresse monica@tegler.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Østfold 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

917802572 

Fulle navn Monica Tegler 

Telefon nr +4799025445 

E-post monica@tegler.no 

Fulle navn Monica Tegler 

Telefon nr 99025445 

E-post monica@tegler.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

50 deltakere 

Helg 1 (1.prioritet) 09.-10.09.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 14.-15.09.2023 

Helg 3 (3.prioritet) 30.09.2023-01.10.2023 

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Prøven blir arrangert i sammarbeid med Akershus. I våre fylker er 
det ikke noen som har sauer som trenger å sankes, vi ser derfor 
ikke at det er noe problem med å sette opp NS i september. 
Oppdaget at jeg har skrevet feil dato, 2. prioritet helg skal være 
16-17.september. 
Vil også fremheve at denne NS prøven er en sammarbeidsprøve 
mellom Østfold og Akershus da vi er for få til å arrangere NS 
prøve alene og Akershus stiller med mannskaper til prøven 
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Søknad 13  

Tidsmerke 2.15.2023 9:59:46 

E-postadresse helgefla@online.no 

Har du lest søknadsbrevet for Norgesserien 
2023 

Jeg bekrefter at jeg har lest gjennom søknadsbrev 

Fylket som søker Aust-Agder 

Navn og Organisasjonsnummer på 
fylkeslag/lokallag som søker 

982182891 

Fulle navn Linn Kristin Flaten 

Telefon nr 48032426 

E-post helgefla@online.no 

Fulle navn Linn Kristin Flaten 

Telefon nr 48032426 

E-post helgefla@online.no 

Antall deltagere arrangør mener de har 
kapasitet til. 

50 

Helg 1 (1.prioritet) 19-20.08.2023 

Helg 2 (2.prioritet) 12-13.08.2023 

Helg 3 (3.prioritet) 05-06.08.2023 (vi er fleksible på tidspunkt ved behov) 

Fyll ut søknadstekst/kommentar til søknad om 
norgesserieprøve. 

Vi har NKS sau, lammene blir fravendt sauen i månedskiftet 
juli/august. Fine beiter og dyrket mark i kupert terreng. 
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Vedlegg: Søknadsbrev Nord-Norgesserien 

Søknadsbrev: 
Hei, 
Troms søker om å arrangere Nord Norsk serie i 2023. Prøven skal gå i Nordreisa hos Jon Edvin 
Johansen 29 sept til 1 .oktober. 
Styret  
Troms Gjeterhundlag  
v/Ester Nordby 

 

Vedlegg: Evaluering fra Nord-Norge, om Nord-Norgesserien. 
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VEDLEGG: Spørreundersøkelse NS Fylkene: 
 
Navn på Gjeterhundnemd/-lag som svarer 
13 svar 
Vest Agder Gjeterhundlag 
Hedmark gjeterhundlag 
Østfold gjeterhundlag 
Akershus Gjeterhundlag 
Sogn og Fjordane gjetarhundnemnd 
Hordaland Gjetarhundnemd 
Vestfold Gjeterhundlag 
Buskerud Gjeterhundnemd 
Aust-Agder Gjeterhundnemd 
Telemark Gjetarhundlag 
Oppland Gjeterhundlag 
Nord-Trøndelag gjeterhundlag 
Sør-Trøndelag Gjeterhundlag 

 
Hvis, sendt på høring, hvordan? 
 
5 svar 
Tatt opp på årsmøtet 
Til alle medlemmer av laget via e-post. Eventuelle innspill behandles i styret, relevante forslag 
viderebringes til besvaring. 
Buskerud er bygd opp slik at de som sitter i styret er representert i sine regioner 
Skjemaene er distribuert til styrene i lokallagene og de har kommet med uttalelser. Styreleder i 
Oppland har sammenfattet disse og sendt inn et felles svar for alle 5 lokallagene 
SoMe 
 
Hvis, kun styrebehandlet, hvorfor? 
 
8 svar 
Praktiske årsaker 
Praktisk 
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De det gjeldser for har ftt personlig spørreundersøkelse til utfyllin. 
Medlemmer har fått fullmakt frå sine lokallag til å svare 
Ny nemd nettopp igangsatt. For kort tid til fornuftig runde med lokallaga denne gangen. Å sende ut 
til lokallaga vil bli normal praksis videre. 
Lite relevans for de fleste av våre medlemmer. 
Travelt, knapt med tid. 
 

 
Kommentarer/tilbakemelding til påmeldingen for Norgesserien 2022? 
13 svar 
Ingen 
Topp 
Gikk greit 
Det var greit 
Ingen kommentar 
Fungerte greitt, ingen merknad. 
Positivt at frafallende plasser åpnes for påmelding for andre. 
Dette har blitt bedre 
Nei 
Påmeldingen fungerer bra 
Påmelding fungerte bra. 
Ok. 
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Kommentar: 
11 svar 
Når det arrangeres flere tevlinger på ei helg er det utfordrende, det er få gode dommere 
Mangel på gode dommere 
Kan generellt være vanskelig da de fleste "gode" dommerne selv konkurrerer. 
Du må være tidlig ute og du må ofte høre med dommere som bor langt unna. Det er få gode som er 
tilgjengelig, fordi de ofte også skal gå selv. 
Arrangerte ikkje prøve i 2022, men ut i frå tidlegare har det gått fint 
Kva ligg bak dette spørsmålet? Vil fraråde at det fokuseres på å rangere dommere i "gode" og 
"dårlige". Så lenge dommere er likestilt i NSG, må fokus være å løfte dommerstanden ved å sørge for 
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at dei praktiserer / dømmer mest mulig. Med 50+ dommere på lista, bør det være mulig å finn 
dommer som ønsker å dømme NS. 
Rift om dommerne som er, de som ikke dømmer går gjerne selv. Mange prøver samme helg skaper 
vanskeligere forhold både med lokal og nasjonal tilgang. 
 
Dårligere tilgang for fylker uten dommere. Faste dommere blir booket tidlig. Positivt med innhenting 
av oppdatert liste av de som kunne tenke seg dømme større prøver. 
Må bruke norske dommere for å heve standarden 
Det er mangel på dommere med nok erfaring. Vi opplever at det ikke blir trukket nok poeng for store 
feil, men gjerne pirkes på små bagateller (på samme prøva). Enkelte tilfeller av åpenbar favorisering. 
Et av våre lag tar opp problemet med klager direkte til dommer på en prøve. De ønsker større 
konsekvenser og et uavhengig organ til å behandle klagen. 
Kommentar fra Jon Einar: I annen idrett er det en jury av flere personer. Det koster også penger å 
legge inn en klage. Hvis klager får medhold, vil pengene bli betalt tilbake, ellers tilfaller de 
arrangøren. 
Det er viktig at det er mange som dømmer i Norgesserien. 
 
Hvordan gjør dere det for at sauen skal bli tatt vare på for å gi så jevne forhold som mulig?  
 
13 svar 
Skjermer med duk. Bruker hundevandt sau. Kjører inn sauen i forkant føler sjekklista til nsg 
Kjører sauen gjennom renna og sorterer ut fine friske dyr. Kjører sauen i mindre grupper for å sjekke 
at de er like gode alle sammen. Mat og vann i kveene, Bygge banen etter erfaring, ikke gjøre ting 
umulig. Alle får oftest ny flokk. 
Bruker duk og terreng til å skjerme sauene. Bruker godt hundevante sauer. 
Sauen bør ha tilgang på mat. De bør være godt innkjørt og sortert i forkant, slik at de slipper 
unødvendig stress under prøven. Hver sau bør ikke gå mer enn 2 ganger pr dag. 
Følger dreieboka for gjeterhundprøver. God oppstalling i kve i begge ender. God skjerming, fo å få 
sauen raskt av bana for å spare tid 
Følger dreieboka. Godt underlag, tilgang på mat og vann. Sau står avskjerma med god avstand til 
påle. Evt lages det en sluse eller avskjerming slik at neste flokk raskt kan flyttes til påle. Deler opp i 3-
4 småflokker, og fyller på bak når første tas ut. Dette roer ned dyra og flokkane blir jevnere. Bruker 
normalt ein utsetter m hund 
Sauen går maks 2 ganger, tilgang på vann og mat mellom omgangene. Dyrene gjennomgås før prøven 
for å plukke ut både syke og utpekede dyr. Fokus ved innkjøring å behandle sauene så likt og stødig 
som mulig av erfarne hunder og førere, samme ved utsett og klargjøring. 
 
Ved prøven 2020 og 2022 arrangert sammen med Telemark ble sauen tatt av banen og satt på 
naturlig skjult beite, god restituering. Duking av utsetterkve vurdert ikke nødvendig pga. skjermet 
beliggenhet, 48/49 deltakere sendte hund på utgang motsatt vei av hvor utsetterkveet var plassert 
pga. det naturlige terrenget. Før utsett var sau oppstallet i et større kve, to flokker sluses ut. 
Sau blir testa, kve blir blenda, vann har de tilgang på 
God foring i utsetterkve, minst mulig stress i håndtering i utsetterkve og utsett. 
Foring/vann. God gjennomkjøring på forhånd. Oppstalling i le. 
Sauen må ha tilgang til mat i form av beite eller bli fôret, og tilgang på vann. Mindre grupper ved 
sortering før utsett for mindre stress. Bør stå igjen flere sauer i utsetterkve når siste ekvipasje skal 
starte. 
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For å sikre jevnest mulig forhold på Norgesserieprøver er det viktig at sauen kjøres inn i forkant av 
prøva, og at eventuelle andre forberedelser av sauen (eks. fjerning av bjeller) gjøres i forkant av 
prøvedagen. 
Velger sau fra besetninger hvor det gjeterhund i det daglige arbeid med sauen. 
Sorterer ut de yngste og de eldste, sauene settes godt skjermet. 
 

Er det andre kommentarer til Norgesserien/Norgesseriefinalen? 

8 svar 

NS 2023 er det kun 2 helger før NS-finalen. Da vil det være meget viktig med tildeling og kvalitet på 

prøvene. vi ønsker sterkt at kjente solide arrangører blir tildelt NS 2023. 

Flott finale, bare synd været ikke var på lag. Dommere kan bli flinkere til å se på hvilkken jobb 

hunden gjøre utifra flokken den får tildelt, ikke bare vektlegge rette linjer. Dette for å kompansere 

for at man ikke alltid klarer å få helt like forhold på en lang dag. 

Varierende, men endel dårlige premier. Ellers mye hyggelige folk og god stemning på prøvene. 

Ingen kommentar. 

Ønskelig med prøver i juli/august. Selv har vi vanskeligheter med å arrangere disse pga. lite tilgang på 

tilstrekkelig besetning. 

Finalen bør starte på 0, det er første gangen alle møtes på like forhold. 

Reglene bør gjennomgås, spesielt det som går på habilitet, og sørge for at de som tar viktige 

avgjørelser for prøva IKKE er deltaker selv. Det er mulig at avgjørelser blir gjort på nøytralt grunnlag, 

men når det er åpenbart at de som tar avgjørelser kan anses som inhabile er det til stor skade for 

miljøet. 

Det bør komme på plass regler for oppførsel, og retningslinjer på hvilke reaksjoner som kan gis ved 

brudd på disse. 

Norgesseriefinale skal starte med 0 poeng i finala som et prøveår. Vi tror dette kan være mer 

rettferdig enn å bruke hele NS som grunnlag. Dette pga. at NS prøvene er av ganske ulik kvalitet der 

enkelte kan være heldige å andre det motsatte. 

 

Ved å starte i finala med 0 poeng, da vil alle som har klart å kvalifisere seg starte med samme 

utgangspunkt på samme besetning på samme areal. altså i utgangspunktet like muligheter. 

Det må tilstrebes at prøver arrangeres på mest mulig nøytral bane, og at finale må overhodet ikke 

avholdes på annet enn nøytral bane.  
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Vedlegg – Spørreundersøkelse Norgesserien Deltagere 

 
Kommentarer/tilbakemelding til påmeldingen for Norgesserien 2022? 
 
59 svar 
Nei 
Ok 
. 
OK 
Var helt ok. 
Fungerer bra 
I områder med stor aktivitet kan det være vanskelig å få plass. For å skape bredde bør det være maks 
2 hunder pr fører pr prøve. Det er folk idag som ved gode resultater bytter hund for å sikre seg flere 
hunder til NM og NS 
Fungerer bra. 
Påmld gikk fint. 
Gode prøver. 
Den var vel grei i fjor. 
Stres 
Fungerer 
Bedre med 2 helger før finalen. 
Kjekk sesong 
149310 
Ingen kommentar 
Ok, for høg startkontingent 
gikk grett. 
Fungerte greit 
Opplever at den ble preget av for mye surr rundt disking og rollesammenblandinger. Det som skjedde 
på finalen, hvor man ikke klarer å gjennomføre ei prøve, og hvor en dommerdiskusjon bruker 20 min 
av dyrebar tid er flaut. 
Påmelding er ok 
Ingen kommentarer å kome med 
Det er greitt 
Grei påmelding 
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Nei 
Stressende med dette med førstemann til mølla prinsippet. Folk er jo opptatt med jobb, og lan 
kanskje ikke sitte klar kl 9 
Bra 
Norgesserien fungerte bra, men ble dessverre en dårlig avslutning da finalen ble avlyst med noen få 
startende igjen. 
Bra info, og nok tid og ledige plasser til å få meldt på ønskede prøver. 
Som deltaker fra Nord-Norge vil jeg gjerne ha mulighet til å delta på flere norgesserieprøver uten at 
det går ut over vår kvalik. Det har med nivået på landsbasis å gjøre/økonomi. 
Påmeldingen var ok 
Fungerer bra 
Ingen kommentarer, fungerer fint. Supert at avmeldinger oppdateres med nye plasser. 
Funker bra 
Deltok ikke i 2022 
God påmelding 
Påmeldingen er bra og oversiktelig. Men hvis man er uheldig og melde på feil prøve/gjøre noe feil så 
er det veldig synd at det ikke er mulighet for å få igjen noe. 
Påmeldingskjema er bra og oversiktlig. Men om man skulle være uheldig og melde på feil prøve/ 
gjøre noe feil burde man få muligheten til å få bytte til riktig prøve uten ekstra kostnad. Eller få 
pengene tilbake så man kan melde på riktig prøve. 
Det blir for lange dager, med så mange påmeldte til hver prøve. 
Varför följer man inte upp ställen som inte håller sig till det kravet som ställs i Norgeserien? Antingen 
skriver reglementet om, eller så har vi färre NS prövor. Det är många ställen som inte lever upp till 
standarden som är satt, dom säger ja, sedan e allt hopplöst ändå. 
Bortsett fra mitt eget rot så fungerte vel det bra 
ok 
Den var grei 
Heilt ok 
Formatet og gjennomføringen bør være som i 2022 også i fremtiden 
Veldig bra 
Ingen, virker greit 
Fungerte godt. 
Veldig bra att arangør får melde på først 
Greitt 
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Hvis Nei, hva evt. mangler? 
 
3 svar 
Info om spesielt bane, sauer og dommer kan gjerne komme tidligere og være grundigere. F eks om 
det er gress eller stubb, sauerase og om de kommer fra flere besetninger 
Burde ikke vært mulig å gå inn på linken før tidfristen 
OK 
 

 
Hvis nei, hvorfor leses det ikke, ikke forstår? 
 
2 svar 
Etter å først å ha feilet går det bedre nå 
OK 
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Kommentar, andre forslag: 
14 svar 
Nei 
Systemet er meget godt i dag og tar vare på den jamt gode ekvipasjen. 
Kan ta et prøveår med start på O i finale 
Det konkurreres ikke på like vilkår gjennom innledende, derfor er start på 0 mest rettferdig. 
Det er ei kvalifisering til finale, og då er det mest rettferdig at alle startar med null poeng i finalen 
Norgesseriefinalen er det de 35 beste som får gå. Så lenge det er tilfelle, blir norgesserien noe annet 
enn en serie. 
Skal dette være en serie, så må avslutningen også være for alle. 
 
Når serien begrenses med kun 35 deltagere til en finale, så er serien brutt, og alle bør starte med like 
muligheter på 0 poeng! 
Må vurdere å kalle det cup istedenfor serien 
Det är det mest rättfärdiga, så blir det lite mer spännande och alla får skärpa sig mkt mer. 
NSG må bestemme seg om det er en finale eller serie....er det finale så starter alle med 0...er det en 
serie så bør helgen være avsluttende og ha vanlige poeng som andre helger.. 
Jeg går for serie. I NM har en finale-konseptet og trenger ikke ha det 2 steder. 
For og kvalifisere seg til finalen kan det være stor forskjell på areal og sau. Det og starte en finale 
med like forhold er mest rettferdig. Og hvorfor skal d være forskjell på finalen i NM kontra 
Norgesserie finalen. 
Det bør startes med 0 i finalen, for og gjevne ut forskjeller med antall deltagere og forhold i 
innledende runder. 
OK 
Bør abselutt være såm i dag. Enn har hatt ein kjempe sesong, ligger på kanskje topp 5 i serien, men 
når finalen kommer kan du kanskje være syk og presterer ikkje som normalt, eller hunden kan være 
småsyk.etter mitt syn er det da veldi domt att den gode sesongen skal gå ut i ingenting viss enn er 
uheldig siste helga.og muster landslagsplass fks. 
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Er det andre kommentarer til Norgesserien/Norgesseriefinalen? 
20 svar 
Nei 
Ved kvalifisering til finalen og en takker ja til plassen uten å møte opp for å unngå at neste hund inn 
får plassen er veldig uheldig holdning blandt enkelte. 
Jeg ønsker flere helger med ns. 
Premiering bør det settes litt krav til, folk bruker masse penger på dette også står du en time å venter 
på premieutdeling også får du et par ullsokker sponsa fra Felleskjøpet, det er ikke greit. Bør være 
klart til premieutdeling rett etter siste start og premier som kan være et minne hvertfall sånn som 
det var tidligere. 
Norgesseriefinalen var en fiasko ifjor, må jo unngå å kjøre finale på en bane som blir brukt til så 
mange tevlinger sesong etter sesong. Der skal være nok økonomi tilstede for en arrangør å evt leie 
arena. I et år med vm kvalifisering kan ikke ns finale være på en «treningsarena» med hjemmesau og 
lokal dommer. Det er slik sporten i gjeterhundprøvene ødelegges. 
Det bør være 3 prøvehelger hvert år. Meningen til de som deltar bør veie tyngst. Flere prøver gir 
dessuten større fleksibilitet for deltakerne, ikke minst viktig for de som ønsker mindre reising ( og 
bruker det som argument for mindre prøver) 
Rollefordelingen mellom dommer og oppmann/course director og øvrige bør gås opp. Ingen andre 
enn hoveddommer og oppmann bør ha noe å si ved avgjørelser om disk, prøvestopp, omstart, osv.. 
Det bør ikke være mulig å være deltager og oppmann samtidig. NSG representanter bør på ingen 
måte blande seg inn i avgjørelser på prøver der de selv er deltagere. Sekretærer har ingen 
myndighet. I et så lite miljø bør vi gjøre det vi kan for å unngå rolleuklarhet og dobbeltroller. 
 
Erfaren oppmann må prioriteres på finale. Det bør være tema på dommersamling hvordan disk, 
klage, utsettelse og avlysning skal behandles og besluttes, og hvordan rollefordelingen skal være i 
slike situasjoner. Deltagere, inkludert NSG representanter, blr få en påminnelse om at de ikke har 
noe med disse avgjørelsene å gjøre, og at det forventes profesjonalitet mtp oppførsel og klage. 
- Kunne ønske det var bedre premier. 
- Enkelte prøver har hatt veldig dårlige/ugjevne forhold. 
Det synes som norgesserie arrangement og baner krymper med årene. Norgesserie bør være et par 
hakk opp sammenlignet med vanlig kl3. Store baner, med høyt nivå gir inspirasjon og noe å strekke 
seg etter. 
Det bør legges til en del nye punkter i regelverket for Norgesserien, slik at spillereglene er like for 
alle, alltid. 
Ønskelig med prioritering av livestreaming av finalen i fremtiden om det lar seg gjøre. 
På noen prøver er det dårlige premier, dette burde følges bedre opp ift. reglementet. 
På noen prøver er det vært veldig dårlig premier. Dette burde vært fulgt bedre opp i forhold til at det 
er regler. 
Domarna skall aldrig bo hemma hos någon deltagare, många blir mjuka av det och så blir dömningen 
inte rättfärdig. Domarna bör vara utländska båda 2, det ser jag som ett måste nästan. 
Det er for mange hunder med 35 i finalen, det er for korte dager i slutten av oktober mange steder i 
landet. 
Sørge for at det er tilstrekkelig med prøver i nærområdene, slik at reiseveien ikke blir for lang 
Vi er greit fornøyd med avholdelsen og finalene slik det har vore siste årene, og positivt om det er 
live streaming. 
Ingen kommentarer 
Eg meine det må vær filming på finalen. Det bør nsg står for. Ikkje arrangør. Men di kan spør om hjelp 
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Vedlegg – Spørreundersøkelse Norsk Nursery Fylkene 
Navn på Gjeterhundnemd/-lag som svarer 
14 svar 
Vest Agder Gjeterhundlag 
Hedmark gjeterhundlag 
Østfold gjeterhundlag 
Akershus Gjeterhundlag 
Sogn og Fjordane gjetarhundnemnd 
Hordaland Gjetarhundnemd 
Rogaland Gjeterhundlag 
Nordland gjeterhundnemnd 
Vestfold Gjeterhundlag 
Aust-Agder Gjeterhundnemd 
Buskerud Gjeterhundnemd 
Oppland Gjeterhundlag 
Nord-Trønderlag gjeterhundlag 
Sør-Trøndelag Gjeterhundlag 
 

 
Hvis, sendt på høring, hvordan? 
8 svar 
Vært oppe på årsmøte i gjeterhundlag, på grunnlag av Buskerud gjeterhundnemnd sin epost ang 
opplegget i Nursery i dag. 
Sendt ut på mail til alle sau og geit lokal lag,gjeterhund nemnder og lag med ein instilling fra styret 
men med ønske om inspill 
Sendt ut via nordland sau og geit og på facebook 
Til alle medlemmer av laget via e-post. Eventuelle innspill behandles i styret, relevante forslag 
viderebringes til besvaring. 
Medlemmer har fått mulighet til å komme med forslag og synspunkter. 
Alle lag er representert i Buskerud 
Skjemaene er sendt ut til lokallagene, som har kommet med innspill. Styreleder i Oppland har 
sammenfattet svarene til et felles svar fra Oppland 
Epost 
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Hvis, kun styrebehandlet, hvorfor? 
 
6 svar 
Praktiske årsaker 
Praktisk 
Har vært drøftet på medlemsmøte 
Praktisk gjennomførbart og få medlemmer. Stort sett alle medlemmer har tilgang til noen i styret - 
Styret er derfor godt representative for medlemmene. 
Ny nemd nettopp igangsatt. Kort tid til fornuftig runde til lokallaga denne gangen. Videre praksis vil 
være å sende lokallaga òg. 
Knapt med tid, travelt. 
 
Hvordan bør Norsk Nursery 2023 organiseres?  
14 svar 
Fortsette med innledende runder. Fordele det med mål om at man havner nærmest hjemstedet som 
mulig. 
Samme påmeldingssystem som i Norgesserien. Deltaker melder seg på den prøven de ønsker. 
Fortsette med % fordeling til finalen beregnet fra antall påmeldte til lørdagens prøve. 
Nyrsery hunder kvalifiserer seg på lokalprøver i eget fylke, de beste kvalifiserer seg videre til 
regionsuttak, hvor igjen de beste så går til finalen. 
Fri påmelding (som norgesserien). Ingen forhåndskrav til hundene. Påmelding 2 uker før prøvene i 
stedet for flere måneder før. Kutte ut singling - slik at det blir tid til flere hunder pr. prøve. 
Vi seier oss einig i det Buskerud har sendt ut til alle nemnder og lag, om at hunder som går Ns og Nm 
ikkje treng å få stille i Nursery, for å senke kravet. Og gjere prøvenne litt enklare, for å få med nye og 
uerfarne til å still på større arr. 
Mest mulig lokal / regionsvis kvalifisering. Prosentvis uttak til finalen. Ved påmelding bør det være 
mulig i størst mulig grad å velge prøve. Vurdere om det trengs retningslinjer for min og maks 
startende pr prøve? F.eks min ca 10 maks ca 40. 
 
Sånn så me ser dæ i rogaland i dag, så æ nursery ganske så optimalt organisert så an kan vær, hær 
handle dæ åm å finna nokk lokal lag til å arrangere prøver. Dette æ fylkes styrene sitt ansvar å 
engasjera lokal lag mæ gjetehund så me får arrangert tevlinger spredt rondt i landet. 
Nogen posetive ting sånn så nursery står i dag: 
 
 
Det er bredde på nursery 
Positivt, det er mangen kvalifiserings runder, bredt over hele landet. 
Viktigt å holde distrikts gjeterhundprøver rundt i alle fylker, slik mangen som blir interessert i nursery 
med sine unghunder. Som gir ein god respons til nursery 
Ildsjelene er avhenting av bredden, og motsatt. Avhengig av hverandre. 
Vi ser det positivt med nursery mtp. Antallet, de som har vært siste årene. 
At vi tar vare på rekrutteringen ved at vi har klasse 1 og 2 i motsetning til hva England har. 
Erfarne drar med seg dei nye på nursey. 
Samme som 2022 sånn at vi får en kvalikk prøve i nord 
Vi er positive til modellen av 2022. Ønskes klarhet i hvor mange deltakere fra hver kvalifisering som 
går til finalen, samt hvilke av reservene som kan søke om finaleplass. 
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Forslag om å ikke ha singling på kvalifiseringsprøver for tidsbegrensning, singling kun i finalen. Ønske 
om at kve går før deling, for å bidra til rekruttering av ferske hunder og førere som eventuelt ikke har 
delingsmomentet inne enda, eller vurderer nærarbeidet på aktuell prøve for vanskelig. 
 
Unghundsprøver prioriteres og tilrettelegging deretter, især med tanke på lengde på hent, driving og 
terreng. Vanskelighetsgraden burde ikke sidestilles med NS. 
Vi foreslår å arrangere Nursery samlet, på en langhelg, som NM. 
Dele inn i geografiske områder 
Vi ønsker at Nursery skal arrangeres med geografisk spredte kvalifiseringsprøver på samme måte 
som de senere år, med en finale til slutt. 
Vi synes detta har vært et bra opplegg og gir alle muligheter til å delta på Nursery. 
 
Norsk Nursery bør organiseres som et tilbud for unghunder på et lavere nivå enn de andre store 
prøvene, for at terskelen for å melde seg på skal være lav. Dette vil kunne bidra til økt rekruttering og 
bredde. Det burde være mulighet for å delta på Norsk Nursery uavhengig av om man har deltatt på 
Norgesserie eller NM. Dersom mulig burde påmeldingsfristen være senere. 
 
Vi støtter Buskerud sitt forslag om at henteavstand skal være kortere. Dette er hunder som ikke er 
ferdig fysisk utviklet enda. 
NTGL mener at organiseringen som var i 2022 godt kan legges til grunn for videre organisering av 
fremtidige prøver, foruten at det ønskes en begrensning, som forslag fra Buskerud gjeterhundnemd, 
om at hunder som stiller i norgesserien og i NM blir utelukket fra å delta. 
Større geografisk spredning, med flere prøver. Eller åpen påmelding, slik som Norgesserien. 
 
 
  

mailto:arvidardal@gmail.com


Prøvenemda 
 

 
Leder: Arvid Årdal   Tlf. 911 52 104 E-post: arvidardal@gmail.com 
Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 
Hvis Nei, Hva skal kriteriene være 
6 svar 
Man skal ikke kunne delta med samme hund på Nursery som man har deltatt på NM eller 
Norgesserie finalen, men man kan være med på Norgesserien selv om man starter nursery. 
Ja, MEN ikke de som deltar i norgesserie-finalen. 
Nursery skal være for nye ferske hunder, ingen krav til 60 poeng i klasse 3. Senke 
vanskelighetsgraden på nursery prøvane. Viser til Buskerud sitt skriv, og seier oss einig i deira syn. 
Vi mener at hunder som er kvalifisert til NM og NS finale ikke lenger er på Nursery nivå. Vi tenker at 
det bør være et tydeligere skille på hundens nivå fra nursery/senior 
Men ikke i Norges seriefinalen 
Henviser til forslag/brev fra Buskerud gjeterhundnemd 
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Hvis Nei, Hva skal kriteriene være 
6 svar 
se svar over 
Se tidligere kommentarer 
Nursery skal være for nye ferske hunder, ingen krav til 60 poeng i klasse 3. Senke 
vanskelighetsgraden på nursery prøvane. Viser til Buskerud sitt skriv, og seier oss einig i deira syn. 
Samme svar som når det gjelder NS 
Må velge mellom Norsk Nursery og Norgesmesterskapet dersom man er kvalifisert til begge. Samme 
gjelder Norgesseriefinalen 
Henviser til forslag/brev fra Buskerud gjeterhundnemd 
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Vedlegg – Spørreundersøkelse Norsk Nursery 
Hvordan bør Norsk Nursery 2023 organiseres?  
31 svar 
Som 2022 
Samme påmelding system som for Norgesserien. påmelding stenger når prøvene er fulle eller tirsdag 
før prøven helga 
A 
Som i dag, 
Lik nåværende 
Som i dag. Men påmelding bør gjøres som Ns 
Organiseres som i 2022. Samme vanskelighetsgrad og ingen begrensninger i forhold til NM og 
norgesseriedeltakelse 
Mener det er bra som det er no 
Jeg synes at det fungerer godt sånn det er organisert idag. Jeg synes ikke det skal være noe 
begrensning at du må velge enten NS/NNS eller nursery. 
Det eneste jeg synes er negativt med sånn det er idag er at du ikke kan velge selv hvor du vil delta. 
Jeg synes det børe være likt som på NS at man melder seg på der man ønsker. 
Organisering lik 2022 med antall prøver og geografisk fordeling fungerte fint. 
Synes det fungerte godt med kvalik og påfølgende finale. Kanskje man skulle prøvd å «sentrert» 
finalen mer midt i norge/nært e6? 
Jeg syntes det er viktig at kvalifiseringsprøvene er spredt godt geografisk. Om dette ikke er mulig bør 
man ha fokus på at reiselederen og tiden blir jevnt fordelt. Dette med tanke på hva som skjedde i 
2022. 
Alle bør kunne delta selv om man har deltatt på andre store prøver med hunden i løpet av sesongen. 
Det vil bli vanskelig for nye førere pm man skal måtte velge mellom NS og Nursery. Det å gå en 
gjeterhundprøve handler også om erfaring for fører. Dette får man kun dersom man får delta og 
utvikle seg. Jeg syntes det er et godt poeng at noen kun har en hund de går med og da vil det være 
vanskelig å skulle velge. De so har flere hunder og mener at en hund som har gått NS ikke skal gå 
nursery kan selv velge å ikke stille. Dette kan oppleves som et luksus problem for folk som kun har en 
hund og velge mellom. 
Legges opp på samme måte som Norgesserien 
Vanskelig å skulle svare på dette som relativt fersk uten å helt vite hvilke alternativer som finnes. 
 
Jeg har tro på at innledende runder i regionene med en avsluttende finale vil bidra til rekruttering av 
ferske førere, samt stimulere aktivitet. En tydelig formidling av hvor mange finaleplasser hver prøve 
har etter hvor mange deltakende før prøvenes start er ønskelig. Områder med høy kapasitet og 
deltakerpress tildeles deltakerplasser i kvalifiseringsrundene, men finaleplasser etter antall 
startende. 
 
Påmelding er det jeg anser som vanskeligst, især tatt i betraktning å holde arbeidet for 
gjeterhundrådgiver lavt. Kanskje det kan delegeres oppgaver til andre verv for å hjelpe til med 
fordeling av påmeldinger for dette arrangementet? Ved påmelding kan man kanskje legge til ønske 
for prøver i prioritert rekkefølge feks. 1-2. 
Jeg mener det burde være en i nord og en i sør, for og kunne kvalifisere de beste unghundene under 
samme forhold. Men igjen så ser jeg fordelen med rekruttering, men det finnes andre 
gjeterhundprøver man kan bruke til dette. 
Som i 2022 
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Syntes det skal være samme opplegg som norgeserien. Fylkene søker om å ha Nursery prøve- så blir 
det eks. 4 prøver også velger deltagere selv hvilken prøve de melder seg på. Blir prøva full så er den 
full på samme måte som Norgeserien. Syntes også at fylke som arrangerer prøve burde få 
forhåndspåmelding eks 1 uke før det åpnes for alle. Syntes det burde være max 2 hunder og at du 
eventuelt kan søke om den 3 hunden. 
Om det inte är för mkt jobb som det är idag, är väl detta en bra sak att fortsätta med. 
Slik som i dag med kvalifiseringsprøver fordelt geografisk rundt... 
Med innledende runder, slik som i dag 
Er det noen grunn til og endre dette. Slik kvalifiseringen har fungert til nå er det plass til flere 
unghunder etter min mening. Målet er å kvalifisere den beste unghunden under 3 år 
Synes organisering med spredning som de to siste årene er en bra modell å arrangere etter. 
Fint med kvalikhelg, bør fordeles etter avstand, men ingen bør måtte kjøre forbi en annen Nursery 
for å komme til en lengere bort, da må heller noen som har svært kort vei reise til annen prøve. 
Dersom adresse til arrangørsteder er offentlig før påmelding, kan deltakerene selv legge inn 
reiseavstand til hver nursery prøve så slipper gjeterhundkontakt dette 
He fungert fint sånn det blei gjort i år. 
Fint om det fortsatt blir inndeling geografisk, mtp. kortere reisetid. 
Mest mulig lokal / regionsvis kvalifisering. Prosentvis uttak til finalen. Ved påmelding bør det være 
mulig i størst mulig grad å velge prøve. Vurdere om det trengs retningslinjer for min og maks 
startende pr prøve? F.eks min ca 10 maks ca 40. 
Slik det har vårt de siste årene med kvalifisering og så finale. Det gir mulighet for alle til å delta uten 
at det føles skummelt eller at det er noen begrensninger. 
. 
Organiseringen er forså vidt grei men nursery bør tilpassast hundar som ikkje har starta norgesserien 
eller nm. Gå ned på vanskeligheits grad, kanskje utan singling. Hundar som har kvalifisert seg til 
nursery finalen kan ikkje gå nursery åra etter. 
Ingen singling, ingen hunder som skal gå NS finale eller NM bør være med 
Har for liten erfaring til å utdype noe her. Det er lange avstander i nord, og håper på å få holde minst 
en av kvalifiseringsprøvene nordpå. 
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Hvis Nei, forslag til hva kriteriene kan være 
10 svar 
Nursery hunder kan ikke gå Norge nor norsk cerie. 
Man bør ikke kunne gå Nursery dersom hunden gikk NS året før! Men dersom det er hundens første 
sesong og man inneværende år starter hunden i begge, så bør egne regler gjelde (se nedenfor). 
Her vil jeg egentlig svare både ja/nei, jeg mener Nurseryen bør følge standarden i UK. 
Viktig å holde et lavere nivå, slik at vi får rekruttert nye førere. 
Nursery har mindre kriterier enn en stor NS prøve. Jeg syntes Nursery er en prøve hvor du kan starte 
unghunden din på en klasse 3 prøve som er tilrettelagt for unghunder. 
Oppnås poeng i NS/NNS så kan en ikke stille i NN/alt stiller en i NS så kan ikke stille i NN 
Hvorfor ikke, er ikke dette en konkurranse for alle hunder under 3 år? Ved å sette krav til påmelding 
vil de med en hund måtte foreta et valg som de med mange hunder ofte ikke trenger å ta. De med 
minst erfaring og minst hunder vil på en måte bli ramma dersom en ikke kan delta på Nursery ved å 
sette begrensninger omkring deltakelse på NS/NM. Videre tror jeg at interessen/ressursene for å 
arrangere vil bli svekka samt at Nursery vil bli et dårligere varemerke dersom en ikke skal konkurrere 
mot de beste hundene. Det påpekes at fra mitt ståsted er dette hypotetiske problemstillinger. 
Bør kunne gå Norgesserien, men ved kvalifisering til finalen, så skal man ikke kunne fortsette i 
Nursery, men beholder poengene sålangt. 
Viss ein kvalifiserar seg til finalane kan ein ikkje delta på nursery 
Man kan gå LP, men ikke NS finale med hund som skal gå nursery 
Tror ikke rekruttering ligger i å delta på Nursery. Det er mange milepæler som ekvipasjen må 
gjennom først. Når disse er nådd vil hunden stort sett være for gammel likevel. 
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Hvis Nei, forslag til hva kriteriene kan være 
9 svar 
At man ønsker å teste hunden i Norgesserien bør være lov, og gir god rekruttering, men det bør ikke 
være «lov» å gjøre dette over flere sesonger. Dersom hunden har gått både NS og Nursery ett år, så 
er den ferdig i Nursery uavhengig av resultat. Dersom hunden kvalifiserer til NM i sin første 
«kombinert-sesong» bør den ikke delta på nursery-finalen, men bør heller tildeles «særpoeng» i 
uttak til Nordisk Unghundmesterskap, slik at det fremdeles er de beste som sendes dit. Som nytt 
tilskudd i miljøet er det rart å møte til unghundprøver mot hunder som gikk NM-finale året før..dette 
er litt avskrekkende. 
Nurseryen bør følge samme standard som UK. 
Det syns jeg blir litt feil, en nursery bør være for unge uerfarne hunder. Det vil også styrke 
intensjonen om og rekruttere nye deltakere(?). Nursery har mistet sitt begrep når en stor 
prosentandel er NM deltakere. 
Jeg syns det er helt ok att man kan delta på nursery og NS samtidig, fordi de aller fleste unghunder i 
dag som føres av erfarne førere starter tidlig. Om man skal utelukke både NS og NM hundene så blir 
det ikke mange igjen, mange uerfarne og ferske hunder starter NS. Men jeg mener NM hunder ikke 
har noe der og gjøre. 
Kommer en til finale i NM så kan en ikke stille i NN/alt stiller en i NM så kan ikke stille i NN 
Hvorfor ikke, er ikke dette en konkurranse for alle hunder under 3 år? Ved å sette krav til påmelding 
vil de med en hund måtte foreta et valg som de med mange hunder ofte ikke trenger å ta. De med 
minst erfaring og minst hunder vil på en måte bli ramma dersom en ikke kan delta på Nursery ved å 
sette begrensninger omkring deltakelse på NS/NM. Videre tror jeg at interessen/ressursene for å 
arrangere vil bli svekka samt at Nursery vil bli et dårligere varemerke dersom en ikke skal konkurrere 
mot de beste hundene. Det påpekes at fra mitt ståsted er dette hypotetiske problemstillinger. 
Men dersom man deltok på NM, eller NS finale året før bør man ikke kunne stille Nursery neste år 
selv om hunden holder krav til alder. 
Bør kunne gå NM, men ved kvalifisering til NM finalen skal man ikke kunne fortsette i Nursery etter 
det, men beholder poengene sålangt. 
Kvalifiserar ein seg til finalen kan ein ikkje delta i nursery 
Deltakelse på NM ekskluderer deltakelse på nursery. 
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