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REFERAT FRA MØTE I PRØVENEMNDA 
 
 
Tilstede: 
Oddbjørn Kaasa, Jakob Gjerde, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og Stig-
Runar Størdal 
 
Sted: Oppdal kulturhus 
Tid: Kl. 1100 
 
 

SAKSLISTE 
 

Sak 6/08 Gjennomgang av ny norgesserie 

 

Vedtak: 

- Reglene for Norgesserien ble gjennomgått og revidert. Nye reviderte regler sendes 

fylkene og legges ut på www.nsg.no. 

- Startkontingenten på Norgesserien setes til kr. 300,- på de to første helgene og kr. 

350,- på de to siste helgene.. Kr. 25,- av startkontingenten holdes av til finansiering av 

sluttpremiering. 

- Det legges til grunn at den reduksjonen av antall hunder som ligger i den ”nye 

Norgesserien”, tas inn i spart tid. 

- Kontoen til Norgesserien opprettholdes og disponeres av siste års arrangør. De 

pengene som står igjen pr. dags dato brukes til vandrepremier til beste hund og beste 

unghund. Kontoen for øvrig brukes til sluttpremiering. Vandrepremie for unghund 

prioriteres. Med unghund menes hund som fyller tre år det året cupen går, eller som er 

yngre. Disse vandrepremiene fås til odel og eie når de er vunnet tre ganger av samme 

fører. 

 

Sak 7/08 Internasjonale prøver samt NM 

 

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

 
 

Lensvik, 10. mars 2008 
 



a) Kvalifisering til internasjonale prøver. 

Vedtak: 

Saken diskutert, men realitetsbehandles foreløpig ikke. Endringer for uttaket til neste år, 

må vedtas før 1. august. 

 

b) Fylkeskvoter til NM. 

Vedtak: 

Kvoter regnes ut som tidligere og offentliggjøres så fort som mulig. 

 

c) Valg av arrangører til NM eller internasjonale prøver i Norge. 

Vedtak: 

Det bør jobbes med arrangører til NM i 2009 og 2010 og Nordisk i 2009. 

 

 

Sak 8/08 Andre nasjonale prøver 

 

Vedtak: 

For 2008 blir gjennomføringen av prøver som før, men prøvenemnda anmoder om, hvis 

praktisk mulig, å arrangere klasse 1- prøver i tilknytning til kurs og lignende. Dette for at 

ferske prøvegåere skal få hjelp og støtte.  

 

 

Sak 9/08 Dataprogram for gjeterhundarbeidet 

Det er kommet innspill på at dagens dataløsning på gjeterhund kan utvikles videre. Dette er 

egentlig en sak for NSG og gjeterhundrådet, men tas opp på dette møtet som start på en 

diskusjon/prosess. Dataløsninger i forbindelse med prøver er en viktig del av dataprogram i 

forbindelse med gjeterhund. 

 

Vedtak: 

Prøvenemnda er positiv til at vi begynner å se på å videreutvikle dataløsninger. 

 

Sak 10/08 Eventuelt. 

a) Rangering på landslaget 
Feil mellom Sal - Tim og Kaia – Tweed. Dette må rettes. 

 
b) Reserver til Word Trial 

Reserver til World Trial følger den norske rangeringslista inntil 
påmeldingsfristen går ut. Den settes til 25. mars. For å sikre fullt lag, kan 
førere da melde på egne ekstrahunder. Dette gjøres på eget ansvar og 
regning og disse ekstrahundene kan bare brukes hvis egen kvalifisert hund 
blir skadet eller syk, etter påmeldingsfristen. Det vises i forhold til dette, til 
ISDS sitt regelverk for påmelding til World Trial. 

 
 
 



Med hilsen 
Norsk Sau og Geit 
 
Stig-Runar Størdal 
Gjeterhundansvarlig 
 


