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Møte i prøvenemnda 
 
Sted:  Oppdal kulturhus 
Tid: Mandag 26. januar 2009  
 
Tilstede: Jakob Gjerde, Oddbjørn Kaasa, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og 
Stig-Runar Størdal 

 
1/09  Opplegg for sesongen 2009.  

 
Nordisk: 7. 8. og 9. august. Det er Norge som er arrangør. 

 
EM (CSC): 24.-27. september i Sveits. 

 
NM: 9., 10. og 11. oktober. Vefsn i Nordland 

 
Norgesserieprøvene 

 
22.-23./8 Hordaland (Radøy)       
29.-30/8.  Sør-Trøndelag (Kæbu) 
NB. Prøvene på Radøy og Klæbu er parallelle prøver. Det er KUN mulig å delta 
på en av stedene. 
 
3.-4./10 Rogaland(Etne) og Nord-Trøndelag  
 
17.-18./10  Oppland og Vestlandet  
 
31.10/1.11.  Finale - Telemark (Bø)  

 
Vi aksepterer ”bjølling”. Det avgjøres av dommerne. Det er viktig å bevare 
kvaliteten på Norgesserieprøvene og sikre gjennomføringa (tidsmessig i løpet 
dagen). Arrangørene må gjerne oppsøke kompetanse for å få en god prøve. 
 
70 deltakere pr. prøve i innledende. 

Saksbehandler: Stig-Runar Størdal 
Telefon:   95 25 68 96 
E-post:   srs@nsg.no 
Vår referanse: 
Deres referanse: 
 
 
Lensvik, 26. januar 2009 
 



  
6 prøver i innledende. 2 prøver strykes. Resultatene fra finalehelga teller uansett. 
 
Avsluttende helg: 
35 hunder. To like dager. Deling og singling og merka sau.  
 
Påmelding: 
Vi prøver å få til webpåmelding som i fjor. Men all påmelding gjøres nå sentralt. 
Påmeldingsfristen til Norgesserien blir bestemt senere, men den blir tidligst i 
august. Det samme gjelder innkreving av startkontingent. Startkontingenten 
fordeles til arrangørene i etterkant.  
 
Deltakelse: 
Når det gjelder hvem som skal delta gjelder ”først til mølla” prinsippet for maks 
tre hunder. Åpnes til flere hunder pr. fører, hvis det er plass. Førere som melder på 
samlet til alle tre prøvene har fortrinnsrett til deltakelse. Hunder som skal delta på 
Norgesserien skal ha oppnådd minst 60 poeng i klasse II/III ved påmelding. 
Førere bosatt i Norge har fortrinnsrett. Utenlandske deltakere kan delta så fremt 
det er plass. Det er ikke tillatt å sjonglere med hvor man skal gå etter påmelding. 
 
Startkontingent og premiering: 
- 50 kroner av startkontingenten går til fellespremiering etter at Norgesserien er avslutta 
- Det settes ikke krav om premiering på enkeltprøver, men arrangørene kan ha ei enkel 

premiering hvis de ønsker det. Det må i så fall arrangørene ta av egne midler, eventuelt fra 
sponsorer 

- 5.000,- av midlene til fellespremiering går til subsidiering av finalehelga 
- Startkontingenten settes til 350,- pr. hund, pr. start. 

 
 

Dommere: 
To seniordommere pr. prøve. Dommerne utnevnes av Gjeterhundrådet. Det bør 
arbeides med å senke kostnadene med dommerne ved for eksempel samkjøring, 
privat innkvartering, m.m. 
 
Hva med Nord-Norgesserien? 
I fra 2010 bør Nord-Norge involveres i Norgesserien. Prøvenemnda vil ta initiativ 
til dialog med Gjeterhundfolket i Nord-Norge for diskutere videre framgangsmåte 
for å få dette til.. 

 
 

2/09 Opplæring av dommere 
 

- I 2009 blir det viktig å sette fokus på å kurse vanlige dommere og rekruttere nye 
dommere. 

 
- Seniordommerne må ”rydde” i dommerlistene i sin region, slik at dommerlistene kun 

innholder aktive dommere. Gjøres i samarbeid fylkeslaga. Likedan få et oppsett på 
personer som er aktuell som dommere. 

 



- Opplæring. Prøvenemnda må ha klart et opplegg for opplæring av dommerne innen 1. 
april 2009.. 

 
- Seniordommerne har ansvaret for opplæring i sine områder. 

 
Det er viktig at det ikke er for mange dommere(alle bør dømme et visst antall prøver i 
året). Og de som er dommere må være gode nok. 

 
 
3/09  Eventuelt 
 
- Kurs for seniordommere. Hva med å bruke landslaget som ”prøvekaniner” 
 
- Prøvenemnda ber arrangører av større prøver i 2009 (Norgesserien, NM, NNC og NNM) 

om å rette seg etter følgende: 
• Dommeren(e) godkjenner banen før start. 
• Deltagere skal ikke bruk banen til trening og prøvekjøring av sauen før prøven 
• Ikke bruk banen til andre prøver i rimelig tid før ”storprøven” er arrangert 
• Dommeren(e) har ansvaret for hva som bestemmes/endres under prøven. 
• Dommeren(e) har det overordna ansvaret for gjennomføring av prøven. 

Avgjørelser i forbindelse med gjennomføringen av prøven, bør gjøres i samarbeid 
med arrangøren, slik at arrangementet blir gjennomført på en god og smidig måte. 
Det er likevel dommeren(e) som tar endelig avgjørelse om for eksempel avlysning, 
bjelling, utsettelse av start, m.m. 

 
Prinsippene som her er listet opp bør også følges så langt råd er på mindre prøver, men 
prøvenemnda ser at det av praktiske årsaker kan være vanskelig å følge dette til punkt og 
prikke. 
 

 
 
 

Prøvenemnda 
 
 
 
 
 
 


