Råd til arrangører av fylkesmesterskap (FM) og
andre gjeterhundkonkurranser
• God kontakt mellom fylkesnemnda/-laget og arrangør.
• Sauene må være hundevante og bør være fra samme besetning, se
prøverglene punkt 22. Må være "kjørt" i småflokker og testet på kve
på forhånd. Sauer som ikke er hundevant må trenes flere ganger
med erfarne hunder.
• Området som skal benyttes til konkurransen må være godt egnet.
Det vil si at det er stort nok og for øvrig i samsvar med de krav som
regler for gjeterhundprøver setter.
• Oppstalling av sauene må være slik at det ikke virker forstyrrende
inn på sjølve konkurransen.
• Er det lite sau, henviser vi til eget forslag fra Rogaland
Gjeterhundlag*), der det framgår hvordan en da bør "mikse" sauene
for å få likest mulige forhold for alle deltakerne.
• De som skal sette ut sau må være erfarne og følge instruks fra
dommeren.
• I forbindelse med norgesmesterskap NM), norgesserieprøver (NC)
og andre større arrangement, bør tilskuerne ha krav på service
som: startliste, resultatliste og helst speakertjeneste, ordnede
toalettforhold og muligheter for å kjøpe mat. Se forøvrig Dreiebok
for NM.
• Når det gjelder fylkesmesterskap og uttak til norgesmesterskap, er
det gjeterhundnemnda eller gjeterhundlaget i fylket som har
ansvaret for at prøven blir arrangert så rettferdig som mulig, og at
en holder seg til NSG sine konkurranseregler.
*) Om arrangøren ikke har nok sauer og sauer derfor må gå om att, skal 2 sauer som
har vært gjennom banen gå sammen med 2 sauer som ikke har vært brukt. Dette fra
første flokk.
Dette kan løses rent praktisk på følgende måte:
6-10 sauer må "kjøres" gjennom banen på forhånd. Dermed har en noen å starte med
når selve konkurransen starter. Videre må en merke de sauene som har vært på banen,
slik at de ikke blir brukt mer enn 2 ganger. Dette krev litt mer arbeid og organisering,
men er svært greit å gjennomføre når en først kjenner opplegget. Antall sau som trengs
for å arrangere en prøve kan reduseres betydelig, og gjør det dermed enklere å
arrangere gjeterhundprøver.

