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20.Februar.2023 

Referat Arbeidsmøtet i Prøvenemda 
Dato: 22. Februar 2022  

Klokken: 09:00 – 18:00 

 
Møtested: Garder Kurs og konferanse senter 
Deltager: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma og Karianne Kjelstrup 
 
Saksliste:  
8/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste 
9/2023 Norgesserien 2023 
 Dokumenter: Spørreundersøkelse, søknader, budsjett/regnskap 
10/2023 Norgesseriefinale 2023 søknadsbrev 
 Dokumenter: Forslag til brev 
11/2023 Nord-Norgeserien 2023 
 Dokumenter: Søknader 
12/2023 Norsk Nursery 2023 
 Dokumenter: Spørreundersøkelse, søknader, budsjett/regnskap 
13/2023 Distriktsprøver/Lokalprøver 
14/2023 Prøveregler – Revidering 2023 
 Dokumenter: Regler for gjeterhundprøver 
15/2023 Dreiebok – revideres 2023 
 Dokumenter: Dreiebok for gjeterhundprøver 
16/2023 Innkommende saker 
17/2023 Eventuelt 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 1: Referat forrige møtet 
Vedlegg 2: Svar fra Hordaland Norgesserien 
Vedlegg 3: Budsjett Norgesserien. 
Vedlegg 4: Budsjett Norsk Nursery 
Vedlegg 5: Budsjett Nord-Norgesserien 
Vedlegg 6: Brev Norgesseriefinalen 
Vedlegg 7: Søknadsbrev Nord-Norgesserien 
Vedlegg 8: Evaluering fra Nord-Norge, om Nord-Norgesserien. 
Vedlegg 9: Regler for gjeterhundprøver 
Vedlegg 10: Dreiebok for gjeterhundprøver 
Vedlegg 11: ISDS Regler for gjeterhundprøver 
Vedlegg 12: Innkommende sak fra Nordland Gjeterhundnemd 
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8/2023 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: Godkjenner innkalling og saksliste, med merknad om at det burde vært satt opp 
klokkeslett. 

 
9/2023 Norgesserien (NS) 2023 
 Dokumenter: Spørreundersøkelse, søknader, budsjett/regnskap 

Saksutredning: Det er beregnet at vi trenger 10 NS-prøver for å dekke deltager behovet i 
2023. 
 
Tildeling av Norgesserien 2023:  

 
Bakgrunn for tildelingen:  
- Det strebes etter god geografisk fordeling.  
- Jobbe for at flest mulig skal få helgen de setter opp som første prioritet.  
- Det er viktig med god spredning av helgene, for å sørge for at alle skal får plass på to 

prøvehelger. 
- Se på forventningsoversikten de lagde i starten av 2022. Viktig å sette opp i forhold til 

hva Prøvenemda har gått ut med av forventning styring.  
 
Norske Landslaget 2023: Det er tildelt tre prøver mens landslaget er ute og representerer 
Norge. Prøvenemda foreslår at landslagsdeltagere (inkludert reserve) får melde seg på 
samtidig som dommere, da de har færre helger å velge mellom. 
 
Premiering: God diskusjon rundt premieringen, ut ifra evalueringen og spørreundersøkelsen 
som er sendt ut til deltagere, er det kommentarer rundt dårlig premiering. Som ikke er en 
minneverdig premie. Vi må skrive en merknad i tildelingsbrevet, presisere reglene rundt 
premiering av NS-prøve. Prøvenemda har tiltenkt at verdien av premiene på topp 6 begge 
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dagene er 100 kr per deltager på prøvehelgen. For eksempel ved 45 deltagere, beregnes det 
4500 kr for 12 premier. Fortsette med Jakker som premier på topp 10 i Norgesserien. 
 
Young Handler: Ønsker at vi kårer NS og Nord-Norgesseriens (NNS) beste Young Handler. 
Målet er å oppfordre, rekruttere og utvikle unge førere. Young Handler må være under 21 år 
dagen de går sin første NS/NNS. Budsjettere med 3000 kr i premie, jakke på lik linje som topp 
ti/to i NS/NNS. Dette må legges inn i reglene for gjeterhundprøver. 

 
Kontingent: Det var bestemt under arbeidsmøtet 
2022, at kontingenten skulle ha en gradvis øking 
hvert år, fremfor store hopp. Prøvenemda har satt 
opp forslag til øking, og fordelingen av økingen. 
Dette vil gjelde alle store arrangement, 
Norgesserien, Nord-Norgesserien, Norsk Nursery. 

 

Budsjett og regnskap for Norgesserien 2023 (Vedlegg 3): 

 
 
Vedtak: Tildele NS etter vedlagt oppsett. Gi landslagsdeltagere lik fordel til påmelding som 
dommere som skal dømme NS-prøver. Godkjenner oppsatt budsjett for Norgesserien 2023. 
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10/2023 Norgesseriefinale 2023  
 Dokumenter: Forslag til brev 

Saksutredning: Går gjennom og korrigerer det som trengs av utkastet. Sette opp avsnitt i 
brevet om at arrangør kan søke om midler til filming, hvor filming må gjennomføres etter 
NSG sine retningslinjer.  

  
Det er sendt ut spørreundersøkelse om Norgesserien, der ble det spurt om hvordan 
poengberegningen bør være i finalen. Flertallet ønsker at vi tester ut det å starte på null 
poeng i finalen. Ønskelig å sette opp dette som en prøveordning i 2023, med 
oppfølgingsspørsmål i etterkant av Norgesseriefinalen. 
 

 
 
Vedtak: Sende ut korrigert brev om ønske om søkere til finalen. Kjøre prøveår i 2023 hvor 
alle i finalen starter på 0 poeng, vi følger Norgesserie – poengskalaen. 

 
  

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 

11/2023 Nord-Norgeserien (NNS) 2023 
 Dokumenter: Søknader 
 Saksutredning:  Med bakgrunn i evalueringen vi har mottatt fra Nord-Norge, er det er 

ønskelig å arrangere NNS med tre prøver over en helg, noe prøvenemda ikke ser noe 
problem med. Det er også kommet inn søknad om å arrangere NNS-prøven fra Troms, da det 
er deres tur å arrangere. 

 
 Fortsette med premiere topp to med jakker, på lik linje som Norgesserien. 

 
Young Handler: Ønsker at vi kårer NS og Nord-Norgesseriens (NNS) beste Young Handler. 
Målet er å oppfordre, rekruttere og utvikle unge førere. Young Handler må være under 21 år 
dagen de går sin første NS/NNS. Budsjettere med 3000 kr i premie, jakke på lik linje som topp 
ti/to i NS/NNS. Dette må legges inn i reglene for gjeterhundprøver. 

 
 Budsjett og regnskap for Nord-Norgesserien 2023 (Vedlegg 5): 

 
 

Vedtak: NNS vil bli arrangert over en helg, med tre prøver, slik det ble arrangert i 2022. 
Tildeler Troms NNS-prøven de har søkt om. Godkjenner oppsatt budsjett for Nord-
Norgesserien 2023. 
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12/2023 Norsk Nursery 2023 
 Dokumenter: Spørreundersøkelse, søknader, budsjett/regnskap 
 Saksutredning:  Det ble sendt ut spørreundersøkelse til alle fylkene og deltagere, med 

spørsmål rundt hvordan Nursery bør arrangeres fremover. For at Prøvenemda 
forhåpentligvis skal finne den mest optimale måten å arrangere Norsk Nursery fremover. Det 
er 14 fylker som har svart og 33 deltagere som har svart. 

 
 Det ble også stilt to spørsmål til både fylkene og deltagere: 
 Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesserien/Nord-Norgesserien. 
  Deltagere som sier ja 80,6% 
  Fylker som sier ja 78,6% 
 
 Skal man kunne delta på både Norsk Nursery og Norgesmesterskap. 
  Deltagere som sier ja 71% 
  Fylker som sier ja 57,1% 
 
 Det vi har hatt utfordringer med rundt Norsk Nursery tidligere: 

- Usikkert antall deltagere. 
- Fordeling av prøvene best mulig geografisk. Det er vanskelig med geografisk fordeling av 

deltagere i forhold til prøvene som blir tildelt. 
- Uforutsett stor arbeidsmengde for gjeterhundrådgiver for administrering av påmelding, 

fordeling og startlister til alle prøvene. 
- Deltagere får ikke velge hvor de ønsker å gå prøve. 

 
 Hvordan Prøvenemda ønsker å arrangere kvalifiseringen til Norsk Nursery 2023: 
 Det forventes at vi vil ha en øking i antall deltagere i 2023. 

- Alle regionene får ansvar for å arrangere en Nursery kvalifiseringsprøve hver. Så 
det vil bli 6 kvalifiserings prøver 

- Det er de seks regions representanten som har ansvar for at fylkene i sin region 
blir samlet, for å bestemme hvem som får tildelt kvalifiseringsprøven i sin region. 

- Finalen: Antall i finalen blir bestemt i forhold til antall deltagere som er meldt på 
kvalifiseringsprøvene. Det blir maksimalt 36 deltagere i finalen. Det er antallet på 
første kvalifiseringsprøven i hver region, som danner grunnlaget for beregningen 
til finalen. 

- Videreføring av at alle moment skal være med, uten merkede dyr. Å kutte 
singling blir bestemt etter antall deltagere på hver enkelt prøve er kjent. 

- Arrangør får utbetalt for antall deltagere påmeldte sin prøve. 
- NSG organiserer påmelding sentralt til alle prøvene, og startlister. 
- Kvalifiseringsprøvene MÅ meldes inn til NSG innen 15 april. 
- Nursery kvalifiserings prøven skal arrangeres helgen før Norgesseriefinalen. 
- Ved lavt deltager antall, under 15, kan prøven arrangeres på en dag uten å søke 

om tillatelse for det. Arrangør har ansvar for å varsle Gjeterhundrådgiver hvis de 
velger å arrangere på en dag, etter deltager antallet er klart.  

- Deltagelse fra 45 eller høyere kan det vurderes å ta bort moment (singling), slik at 
kveet blir siste moment. Ved stor deltagelse, kan det også vurderes å sette opp to 
kvalifiseringsprøver i samme region. 
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Fordeler med 2023 ordningen: 
- Stor forbedring rundt påmelding av prøvene: 

o Mye mindre administrativt arbeid for gjeterhundrådgiver 
o Deltagere vet hvilken prøve de melder seg på. 
o Siste frist for å melde seg på prøven, trenger ikke være så tidlig som den har vært 

- Stimulere til økt deltagelse i regionen. 
- Kort reisevei. 
- Stimulere Fylkessamarbeidet i regionen. 

 
Norsk Nursery Finalen 2023 
- Regionene har samlet ansvar for å tildele finalen, bør ha en form for rullering. Bør 

vektlegge regioner som har høy deltagelse. 
- Det er de seks regions representanten som har felles ansvar for å bestemme hvem som 

får tildelt Nursery Finalen. (ikke gjeterhundrådet) 
- Det er de seks regions representanten som har felles ansvar for å melde inn finalen til 

NSG innen 15. april. De har også ansvar for at informasjon rundt prøven blir meldt inn til 
NSG innen fristen for dette. 
 

Budsjett for Norsk Nursery 2023 (Vedlegg 4): 

 
 
Vedtak: Arrangere Norsk Nursery 2023 som forklart i saksutredningen. Det er ønskelig å ha 
en prøveordning på dette i 2023, med en evaluering/undersøkelse i etterkant for å se om 
dette kan blir nye formen til Norsk Nursery. Godkjenner oppsatt budsjett for Norsk Nursery 
2023.  
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13/2023 Distriktsprøver/Lokalprøver 
Dokumenter: Statistikk oversikt over tall rundt gjeterhundprøver/bruksprov. 
Saksutredning: Prøvenemda ønsker å ha fokus på å hjelpe fylkene og lokallagene med å 
arrangere tema-kvelder for å gå klasse 1 og 2. De ser behovet for å få lagd gode klasse 1 og 2 
filmer, som kan benyttes til disse temakveldene, men også til dommersamlinger, 
instruktøropplæring/samlinger. Det er ønskelig å sette fokus på rekruteringen, og dette vil 
være et flott hjelpemiddel som alle kan benytte seg i NSG systemet.  
 
Poenget med at NSG lager dette, er at det skal kunne benyttes som undervisningsmateriale. 
At vi får produsert flere gode filmer, med forskjellig senarioer, utfordringer man kan støte på, 
gode og dårlige prøver.  
 
Bruksprov: Vi ser at trenden for godkjent bruksprov for første gang er relativt stabil, med en 
liten nedgang fra 2021. Antall prøver som ble arrangert i 2022 har en økning, og antall 
startene har økt. Prøvenemda ser på dette som veldig positivt. 
 

 
 
Vedtak: Prøvenemda søker gjeterhundrådet om å godkjenne at prøvenemda bruke 
godtgjørelse, for å samles og produsere gode filmer som kan brukes i opplæring av klasse 1 
og 2. Ved hjelp av NSG sitt filmutstyr og gjeterhundrådgiver.  
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Referat Arbeidsmøtet i Prøvenemda 
Dato: 23. Februar 2022  

Klokken: 09:00 – 18:00 

 
Møtested: Garder Kurs og konferanse senter 
Deltager: Jo Agnar Hansen, Rune Landås, Thomas Rømma og Karianne Kjelstrup 

 
14/2023 Prøveregler – Revidering 2023 
 Dokumenter: Regler for gjeterhundprøver 

Saksutredning: Prøvenemda har gått grundig gjennom hele regelverket for 
gjeterhundprøver. Se vedlagt regelverk med korrigeringer. 

 
 Vedtak: Godkjenner endringene som er blitt gjort i regelverket. 
 
15/2023 Dreiebok – revideres 2023 
 Dokumenter: Dreiebok for gjeterhundprøver 

Saksutredning: Dreieboken for gjeterhundprøver er gått grundig gjennom. Vedlagt 
dreieboken. 

 
 Vedtak: Det er ingen store endringer i dreieboka. 
 
16/2023 Innkommende saker 
 Dokumenter: Brev fra Nordland 

Saksutredning: Svar på spørsmål i brevet vi har mottatt i Nordland. 
Hvor går grensen mellom beholde poeng og brudd? 
Du beholder poeng hvis du signaliserer til dommer at du gir det, og sauen er på banen. Da 
beholder du fra siste gjennomførte moment.  
Se regel 1.22 s) og t), 2.1.g). 

 
Kan man forlange å beholde poeng/få bruksprøve hvis man mister sau ut av flokken før man  
gir seg? 
1.22.r) Dommer sin avgjørelse er endelig, hvis fører er uenig i det, skal arrangør kontaktes og 
korrekt klagegang skal følges. Regel 1.9. 

 
Kan man forlange å beholde poeng hvis sau stikker av banen før man gir seg? 
Nei 

 
Vedtak: Sende svar til Nordland gjeterhundnemd. 
 
17/2023 Eventuelt 
 Det er ingen saker under eventuelt. 
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Vedlegg 1: Referat forrige møtet 

Se Prøvenemda sine nettsider for forrige referat. 
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VEDLEGG 2: Svar fra arrangører ang 

Norgesserien 

 
Fra: Jan Tore Veland <jtveland@online.no> 
Sendt: fredag 17. februar 2023 14:37 
Til: NSG Gjeterhund 
Kopi: stein.dalland@gmail.com 
Emne: Re: Norgesserieprøve søknad fra Hordaland 
 
Hei igjen.  
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  
 
Mvh  
Jan Tore Veland  
Tlf: 95161637  
jtveland@online.no 
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Fra: Jon Einar Høystad <jon-einar@gjeterhundlag.no>  
Sendt: mandag 20. februar 2023 14:28 
Til: NSG Gjeterhund <gjeterhund@nsg.no> 
Kopi: Endre Amundgard <endreamu@online.no> 
Emne: Re: Norgesseriesøknader fra Oppland 
 
Beklager at jeg ikke har fått svart deg før nå 
 
Bakgrunnen for at vi satte 1 dato på hvert av arrangementene, var at Valdres ikke tør å arrangere 
prøver så sent som i oktober pga fare for snø. Nord Gudbrandsdal ønsker ikke ha prøve samtidig som 
Valdres.  
 
Vi trekker da søknaden til Nord-Gudbrandsdal og setter den helga opp som alternativ dato på 
søknaden til Valdres, men da vil Nord-Gudbrandsdal bli teknisk arrangør. 
 
Søknaden til Valdres har feil dato, som du poengterte.  
 
Korrekte datoer blir da 
Valdres Gjeterhundlag 23-24 sept 2023 med alternativ 14-15. oktober men da arrangert av Nord-
Gudbrandsdal Gjeterhundlag. 
 
 Ring meg på 99720001 hvis noe fortsatt er uklart. 
 
Brevet var nok lest og forstått, men jeg tok noen snarveier, siden vi i utgangspunktet ønsket 2 NS 
prøver i Oppland og de 2 helgene på de 2 stedene.  
Vi ønsker primært at Valdres Gjeterhundlag skal få arrangere prøve i år, siden det er flere år siden de 
sist arrangerte. 
Å arrangere prøver i juli/august, er det ikke noen som har vist interesse for, siden sauen i Oppland 
stort sett går på utmarksbeite. 
 
Mvh 
Oppland Gjeterhundlag 
Jon Einar Høystad 
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Vedlegg 6: Brev Norgesseriefinalen 

Til: Gjeterhundnemndene/-lag 
Kopi: Fylkeslag i Norsk Sau og Geit, Gjeterhundrådet. 
          Prøvenemnda, Generalsekretær, Leder NSG                                      
                                                                                               

 

 

 

Norgesseriefinalen  

28/29 oktober 2023 

Det søkes arrangører for Norgesseriefinalen 2023, arrangører bes om å sende inn søknad til 
gjeterhund@nsg.no  
Gjeterhundlag/nemnder må søke gjennom sitt fylkeslag i Sau og Geit. 
Gjeterhundlag/nemnder med fullmakt fra sitt fylke kan søke direkte, men med kopi til 
fylkeslaget. Gjeterhundlaget/nemnda i fylket har mulighet til å tildele prøven til lokallag eller 
enkeltmedlemmer i NSG (jfr. Regler for gjeterhundprøver kapittel 1, punkt 1.5).  
Antall deltagere for finalen er 35. Finalen blir støttet med 18.000 i tillegg til startkontingent, 
da det kreves at vi har to dommere i finalen.  
Slutt premiering av de ti beste i Norgesserien sammenlagt har Norsk sau og geit ansvar for å 
premiere. (Dette innebærer ikke topp 6 lørdag og søndag under Norgesseriefinalen) 
Det er bestemt at kun de som har søkt om å arrangere Norgesserieprøve kan søke om å 
arrangere Norgesseriefinalen. 
  

Saksbehandler: Karianne Kjelstrup 
E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

.Februar.2023 
 
Ås, 2. mars 2020 
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Arrangører de siste 10 årene: 

2022 Alvdal, Hedmark 
2021 Aremark, Østfold 
2020 Klæbu, Sør-Trøndelag 
2019 Romarheim, Hordaland 
2018 Eiker, Buskerud 
2017 Etne, Rogaland 
2016 Ørsta, Møre og Romsdal 
2015 Bø, Telemark  
2014 Eiker, Buskerud 
2013 Vågå, Oppland 
2012 Hadeland, Oppland 

Frist for søknad for Norgesseriefinalen er 30. April 2023. 

 
Med vennlig hilsen 
Karianne Kjelstrup 
 
 
 
Gjeterhundrådgiver 
Norsk Sau og Geit 
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Vedlegg 7: 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 8: Evaluering fra Nord-Norge, om 

Nord-Norgesserien. 
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Sekretær: Karianne Kjelstrup     Tlf. 416 77 607 E-post: gjeterhund@nsg.no 

Vedlegg 9: Regler for gjeterhundprøver 

https://www.nsg.no/getfile.php/13159604-1647420885/_NSG-PDF-
filer/Gjeterhund/M%C3%B8tereferat%20Gjeterhund/Relger/Pr%C3%B8vereglement%20for%20gjete
rhundpr%C3%B8ver_revidert%202022_OFFESIELLE%281%29.pdf  
 

Vedlegg 10: Dreiebok for gjeterhundprøver 

https://www.nsg.no/getfile.php/13159595-1647358908/_NSG-PDF-
filer/Gjeterhund/M%C3%B8tereferat%20Gjeterhund/Relger/Dreiebok%20for%20Gjeterhundpr%C3%
B8ver%202022_OFFESIEL%281%29.pdf  
 

Vedlegg 11: ISDS Regler for gjeterhundprøver 

Se eget vedlegg.  
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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 

Vedlegg 12: Innkommende sak fra Nordland Gjeterhundnemd 
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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 

Vedlegg 13: grafer fra spørreundersøkelsen 2022 

Fylkene Norgesserien 2022: 
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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 

Deltager Norgesserien 2022 
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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 

Fylkene Norsk Nursery 2022: 

¨ 
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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 

Deltagere Norgesserien 2023 
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