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Til 
Medlemmer av prøvenemnda 
 
 
 
Kopi:  

Gjeterhundrådet 
 
 

Referat fra telefonmøter 25. og 29. januar 2008  
 
Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Jakob Gjerde, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og 
Stig-Runar Størdal 
 
Sak 1/08 Gjennomføring av Norgesserien 2008  
Det ble diskutert å arrangere Norgesserien etter en ny mal. For å gjøre det mulig å 
arrangere de første prøvene med flere deltakere, heve kvaliteten på prøvene, samt 
minske reiseavstandene for deltakerne, ble det foreslått å arrangere to parallelle 
prøver de to første helgene.  
 
Vedtak: 
Norgesserien i 2008 arrangeres med to parallelle prøver, de to første helgene. Et 
visst antall blir så kvalifisert for å delta på prøve helg nr 3, så blir antallet 
ytterligere redusert den siste helga. Denne måten å gjennomføre Norgesserien på, 
evalueres etter sesongen 2008. 
 
 
Sak 2/08 Terminliste for Norgesserien 2008 
Medlemmene i prøvenemnda hadde forhørt seg i sine respektive regioner, og ut 
fra det ble prøvene bestemt. For å unngå kollisjon med Klippe-VM (Bjerkreim), 
ble det bestemt å unngå helga 4.-5. oktober. 
 
Vedtak: 
Norgesserieprøvene 2008 arrangeres slik. 
16 og 17/8: Kamben, Buskerud og Lindås, Hordaland 
27 og 28/9: Verdal, Nord-Trøndelag og Tysvær, Rogaland 
11 og 12/10: Oppland 
1 og 2/11: Ringsaker, Hedmark. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Lensvik, 4. februar 2008  
 



Sak 3/08 Kriterier for å delta i Norgesserien 
Prøvenemnda diskuterte flere forhold knytta til å delta i Norgesserien: 

- Påmeldingssavifta ble foreslått hevet til kr. 300 pr. hund 
- Hvor mange hunder som hver enkelt kunne delta med ble diskutert. Det 

ble argumentert både med å begrense antall hunder og åpne for at den 
enkelte kunne delta med så mange hunder han ønsker. Men ved stor 
påmelding må begrensing i antall hunder pr. fører vurderes. 

- Når det gjaldt påmelding vil prinsippet om ”første mann til mølla” gjelde 
- Det ble diskutert å begrense antall deltakere på de enkelte prøvene. På de 

to første helgene ble forslått å begrense antall deltakere til 70 pr prøve 
(140 hunder totalt). Antall deltakere de to siste helgene begrenses i forhold 
til lysforhold. 

- Startrekkefølgen ble forslått trukket på vanlig vis, men slik at det er to 
puljer, der alle skal ha en hund i siste pulje. 

- ”Bjølling”. Ved vanskelig forhold kan det være en løsning å ta ut deltagere 
hvis de ikke har et minimum poeng etter hentinga. 

- Klasser. Alle norgesserieprøvene skal gå i klasse III. De to første helgene 
bør være klasse III med deling, mens de to siste helgene bør være klasse 
III med deling og singling. Vær-/lysforhold og antall deltakere kan gjøre 
det mulig/nødvendig endre dette. 

- Premiering. Det ble foreslått å gå ned på antall premier. Pengepremier kan 
vurderes, men regelverket for slik premiering må undersøkes. Penger som 
står på konto (fra tidligere Norgesserieprøver), brukes til premiering. 

 
Vedtak: 
Prøvenemnda diskuterte de punktene nevnt over i sak 3/08. Formelle vedtak fattes 
på neste møte, eller senere hvis det er mest hensiktmessig. 
 
Sak 4/08 Mandat 
Prøvenemndas mandat ble presentert av sekretær. 
 
Vedtak: 
Prøvenemnda tar mandatet til etterretning.  
 
Sak 5/08 Arbeidsplan 
Oddbjørn Kaasa la fram forslag til fordeling av arbeidsoppgaver framover. 
 
Vedtak: 

- System for påmelding, slik at det blir oversiktlig, rettferdig og riktig. 
Ansvarlig for dette: Jo Agnar og Torkjel 

- Se på forhold rundt trekking og startrekkefølge. 
Ansvarlig for dette: Jakob og Oddbjørn 

- Informasjon på web. Poengtert at dette er viktig. Se på mulighetene for 
web-påmelding m.m. Ansvarlig: Stig-Runar 

- Neste møte: Tirsdag 11. mars. Fortrinnsvis på Oppdal. Ansvarlig for å 
ordne møtelokale: Stig-Runar. 

 
 
Stig-Runar Størdal 
Referent 


