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Møte i prøvenemnda 
 
Sted:  Oppdal kulturhus 
Tid: Mandag 2. februar 2010, kl. 1000-1500. 
 
Tilstede: Jakob Gjerde, Oddbjørn Kaasa, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen og 
Stig-Runar Størdal 

 
 

1. Evaluering av fjorårets Norgesserie. 
- Poengtere viktigheten av god sau. 
- Følelsen av at Norgesserien har satt seg, ikke ønskelig med store endringer 
- Premiering. Varierende premiering. 
- Økonomi. Startkontingenten høg nok, men lavere reisekostnader gir lavere 

totalkostnad for deltagere 
- Deltagere som ikke har betalt for fjorårets Norgesserie, får ikke delta i årets serie før 

de har gjort opp for seg. Purringer sendes ikke mer (for 2009). 
- Arrangører får utbetalt i forhold til den trekte startlista. 
- Skjevheter i deltagerantallet bør kunne endres 

 
2. Dommere 2010  
- En seniordommer på Norgesserien, men arrangørene anbefales å ta med en lokal 

dommer som dømmer i sammen med seniordommeren.. 
- Praktiske ting i forhold til overnatting for dommerne tas opp på neste 

seniordommersamling. 
- Dommerlista settes opp av Gjeterhundrådet. 
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3. Norgesserien 2010  
 
Arrangørfylket får mulighet til å melde på sine deltagere før påmeldinga åpnes generelt. 
 
 
1. helga 

Radøy, Hordaland, 28. og 29. august 
Løten, Hedmark, 28. og 29. august 
Lom, Oppland, 18. og 19. september 
 

2. helga 
Klæbu, Sør-Trøndelag, 25. og 26. september 
Ørsta, Møre og Romsdal, 25. og 26. september 
Levanger/Verdal, Nord-Trøndelag, 25. og 26. september 

 
3. helga 

Hadeland, Oppland, 16. og 17. oktober 
Tynset, Hedmark, 16. og 17. oktober 
Jæren, Rogaland, 16. og 17. oktober 
 
 
Finalehelga: 
Etne, Hordaland, 30. og 31. oktober. 

 
 

Påmeldingsavgifta settes til 350,- pr. hund pr dag 
 
Finalehelga sponses med 5000,- 
 
55 hunder i innledende 
 
35 hunder finalehelga. 
 
Premiering: 
Utover ordinær pokal til vinneren, brukes pengepremier. Premiering på samme måte som 
i fjor. 
 
Poengsetting finalehelga: For å motivere de som er kvalifisert, til å delta på finalehelga, 
dobles poengsummen på finalehelga. En førsteplass gir 100 poeng, andreplass 92 poeng, 
osv. 
 
4 av 6 av de innledende prøvene teller til finalehelga. 
 
Maks tre hunder pr. fører! 
 
Innledende: Deling eller singling (hver sin dag?). Fortrinnsvis merka dyr.  
 
Finalehelga: Deling + singling med merka dyr 
 
Det tas ikke hensyn til fylker som ønsker Norgesserieprøver som kvalifisering til NM.  



 
Det kreves 60 poeng klasse II eller III (prøve godkjent av NSG) for å melde på hund til 
Norgesserien. 
 
Tilbakebetaling startkontingent: Gjøres ikke. Pga administrative begrensninger (uansett 
grunn). 
 
Bytting av hunder: Innen påmeldingsfristen. 
 
Prøvene stenges når de er fulle. Det er ikke aktuelt med flytting av deltagere eller endring 
av poengsummer i forhold deltagerantallet. 
 
Utover det som er nevnt her, blir reglene slik de ble praktisert i fjor. 

 
 

4. Nord-Norgesserien 
 
Prøvenemnda fremmer følgende forslag til gjeterhundrådet: 
 
For uttak til landslaget, endres poengsetting slik: 

Vinneren:   70 poeng 

2. plassen:  50 poeng 

3. plassen:  15 poeng  

 

Deltagere fra Nord-Norge kan kun hente poeng fra Nord-Norgesserien. De kan delta i 

Norgesserien, men henter ikke kvalifikasjonspoeng til landslaget. Det samme gjelder 

personer fra Sør-Norge. De kan delta i Nord-Norgesserien, men dette teller ikke i uttaket 

til landslaget. 

 

Nord-Norgesserien bør gå over to helger. Brev til fylkeslederne + seniordommer. 

 
 
5. Vanlige prøver, fylkesmesterskapet og NM 

 
Prøvenemnda diskuterte forskjellige ting for å motivere til økt deltagelse på 
distriktsprøver. Blant annet mente prøvenemnda at alle fylkene må sende inn årsmelding, 
som inneholdt blant annet: 
 - antall kurs 
 - antall bruksprov 
 - antall nye bruksprov 
 - antall instruktører 
 - antall prøver 
 - antall deltagere på prøver 
 - antall dommere 
 - m.m. 

  
Når det gjelder uttak til NM ble det diskutert om aktivitet i fylkene burde telle mer i NM 
uttaket enn det gjør nå. Det ble diskutert et system med en basiskvote basert på forrige års 
NM og et visst antall bonusplasser, basert på aktivitetsnivået (antall prøver, antall 



deltager på prøver, antall deltagere på FM, antall kurs, m.m). Manglende årsmelding 
burde telle negativt. 

 
Prøvenemnda stiller også spørsmål ang ekstraplassene til vinnerne av Norgesserien og 
Nord-Norgescupen.  
 
Disse punktene i forhold til NM-kvoten vil bli diskutert nærmere og eventuelt fremmet 
som sak til gjeterhundrådet. 
 
 
 
Stig-Runar Størdal 
sekretær 


