Møte i prøvenemnda
Sted: Oppdal kulturhus
Tid: Torsdag 26.1.2012
Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Jo Agnar Hansen, Trygve Høines, Torkjel Solbakken og StigRunar Størdal
Saksliste:
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Evaluere Norgesserien 2011.
Generelt inntrykk at Norgesserien 2012 fungerte bra. Det var et par prøver med litt dårlig
deltakelse og det tyder på at antall Norgesserieprøver er tilstrekkelig. Alle som vil gå
Norgesserie, har muligheten. Eneste formelle henvendelse gjaldt Norgesserieprøven i
Tresfjord i Møre og Romsdal, der det ble stilt spørsmål ved etikken ved å holde distriktsprøve
på samme bane som Norgesserieprøven, dagen før Norgesserieprøven.
Vedtak:
Prøvenemnda tar orienteringa om gjennomføringa av Norgesserieprøven 2011, til etterretning.
Det poengteres at det IKKE skal holdes prøver på samme arenaen som det skal holdes
Norgesserieprøve, fra 14 dager før Norgesseriearrangementet.
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Regnskap og premier
Torkjel Solbakken presenterte regnskapsoversikt for Norgesserien. Den er tilgjengelig for den
som ønsker å se den. De vandrepremier som er i omløp bør samles inn og oppdateres. Det
gjelder pokal for beste unghund, pokal for vinner av Norgesserien og den evigvarende
vandrepremien for beste hund.
Vedtak:
Regnskapsrapporten for Norgesserien oversendes fylkeslaga. Sekretæren bes sørge for at
vandrepremiene blir samlet inn og oppdatert med vinnere.
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Planlegge Norgesserien 2012
Det ble diskutert å lage ei ”smørbrødliste” over hvordan Norgesserie skal arrangeres. Videre
ble ønsker om å arrangere Norgesserieprøver gått gjennom, samt et innspill sendte av
Rogaland gjeterhundlag. Det ble også sett på antall deltakere på de forskjellige helgene og
antall deltakere på siste helga ble redusert til 40. Norgesserien 2012 skal gjennomføres
følgende steder og datoer:
Første helga – 55 deltakere:
Rogaland, Hå, 11. og 12. august
Hordaland, Radøy, 1. og 2. september
Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo

Telefon: 23 08 47 70
Telefax: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA
Bankgiro: 9365.05.49420
www.nsg.no

Oppland, Valdres, 22. og 23. september
Andre helga – 55 deltakere:
Møre og Romsdal, Ørsta, 29. og 30. september
Nord-Trøndelag, Verdal, 29. og 30. september
Buskerud, Lier, 29. og 30. september
Tredje helga – 40 deltakere:
Rogaland, Klepp, 20. og 21. oktober
Sør-Trøndelag, Oppdal, 20. og 21. oktober
Hedmark, Alvdal eller Løten, 27. og 28. oktober
Finale – 35 deltakere:
Oppland, Hadeland, 3. og 4. november
Vedtak:
Oversikten over er terminlista for Norgesserien 2012. Det kan benyttes en eller to dommer.
Minst en dommer skal være seniordommer. Arrangørene kan velge fritt blant
seniordommerne. Finalehelga dømmes av to seniordommere valgt av arrangør. Finalearrangør
støttes med kr. 5000,-. Arrangørene må ha skaffet dommer(e) innen 1.4.2012. Vi oppfordrer
arrangørene til å bruke andre dommere i tillegg til seniordommeren.
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Nord-Norgescup
Regler fra Nord-Norge gjennomgått. Prøvenemnda synes forslaget fra Nord-Norge må
forenkles. Hva med å inkludere Nord-Norge i Norgesserien? Saken diskuteres videre.
Vedtak:
Oddbjørn Kaasa tar kontakt med fylkeslederne i Nord-Norge og diskuterer saken og eventuelt
avtaler et felles møte.
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Hvordan legge opp klasse I framover, både som grunnlag for bruksprov
(brukssertifikat) og avlskriterium
Oddbjørn Kaasa tok opp mulighetene for å lage en bruksprøveform som kan brukes som
grunnlag for avlskriterier for gjeterhundrasene. Muligheter, begrensninger, fordeler og
ulemper ble diskutert uten at konklusjon ble dratt. Saken blir ansett som starten på en
diskusjon.
Vedtak:
Saken diskuteres videre. Vi bør uansett oppmuntre til at flere stiller på klasse I.
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Prøvereglene
Prøvenemnda tok opp prøvereglene som nå er på høring.
Vedtak:
Prøvenemnda foreslår følgende endringer:
- Kve: Stryke parentesen i beskrivelsen. Det er IKKE slik at poeng skal tas hvis porten flyttes
under momentet.
- Deling: Punktet om at dommeren skal godkjenne delinga slettes, slik at det blir i tråd med
det internasjonale regelverket. Det tas inn et punkt i de generelle reglene om at på

distriktsprøver, spesielt hvis det deltar nybegynner, så kan dommeren godkjenne deling. På
større prøver; Norgesserier, Nord-Norgescup og NM skal deltakeren sjøl godkjenne delinga.
- Singling skal normalt godkjennes av dommeren.
- Rom nok bak pålen ble poengtert, slik at hundene fikk mulighet til å vise deres evne til å gå
riktig.
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Dommere
Først og fremst ble bruk og opplæring av seniordommere diskutert. Landslaget skal ha
samling 30/6 og 1/7 og seniordommerne oppfordres til å delta der. Seniordommerne er
gjeterhundrådets ansvar, så prøvenemnda kan bare komme med tilrådinger. Men
prøvenemnda støtter at det fases inn flere seniordommere og at det brukes ressurser på
opplæring. Spesielt momentene sortering og dobbelthenting pekes på som viktige å oppdatere
seg på. Prøvenemnda var også inne på om det kunne være aktuelt med en ledende (overordna
seniordommer) som skulle ha ansvaret for at alle dommere fikk lik informasjon. Likedan at
det kunne være kurs felles for regionene
Vedtak:
Det som prøvenemnda diskuterte, bes tas med på neste møte i gjeterhundrådet.
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Nordisk og Europeisk unghundmesterskap
Det har nå blitt holdt prøver som kaller seg nordisk og europeisk unghundmesterskap.
Deltakelsen på europeisk unghundmesterskap baserer seg på resultatene fra nordisk
unghundmesterskap. For at dette skal være noe NSG stiller seg bak, må kriteriene for uttak
vedtas i organisasjonen.
Vedtak:
For deltakelse i nordisk unghundmesterskap lages det et regelverk som vedtas av
gjeterhundrådet
- Forslag sendes sekretær, som lager ei innstilling. Følgende legges til grunn:
o Unghund defineres som hund yngre enn 3 år (fødselsdato i forhold til bestemt
dato)
o Godkjent klasse III, med deling og singling, før aktuell for deltakelse
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Nordisk og Continental
Disse internasjonale mesterskapene holdes følgende datoer:
Continental: 24.-26. august, Nederland
Nordisk: 14.-16. september, Sverige
Vedtak:
Tid og sted tas til orientering¸ men prøvenemnda oppfordrer de svenske arrangørene av
Nordisk, til fortest mulig å avklare eksakt sted.

Stig-Runar Størdal
referent

