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Bærum, 16. april 2013 

 
Referat telefonmøte tirsdag 16. april klokken 20.00 
 
Saksliste: 
1/2013 Godkjenning av innkalling 
2/2013 Godkjenning av protokoll telefonmøte februar 
3/2013 Prøveform NM 
4/2013 Landslag 2013 
5/2013 Norgesserien 2013 
6/2013 Videreføring av sak – brev fra Sør-Trøndelag 
7/2013 Gjeterhundprøver – startrekkefølge 
8/2013 Nord-Norge cupen 
9/2013 Eventuelt 
 
 
Saker: 
 
1/2013 Godkjenning av innkalling 
   

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerking 
 
2/2013 Godkjenning av protokoll telefonmøte februar 
 
  Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning. 
 
3/2013 Prøveform NM 

Dokument som fulgte saken: 
 Sak 8/2013 fra Gjeterhundrådet 

 
Saksutreding: 
Etter flere tilbakemeldinger på finalen i NM 2012 om langdrøy finale, 
hvor kun halvparten av deltakerne gjennomfører er det er spørsmål om 
hvordan finalen skal løses til neste NM. Det ble diskutert, og flere 
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synspunkter ble fremmet. Det som blir langdrøyd er når man ser 
deltakere ikke lykkes et år, og kommer tilbake neste år og lykkes ikke 
her heller. Kanskje innledende runder er for enkle og derfor får feil 
personer i finalen? Det burde informeres bedre til fylkene. Alle som skal 
delta på NM burde være forberedt på å komme til finalen, og 
deltakerne skal kunne dobbelhent. Det burde også informeres om at 
hvis deltakeren ikke er kapabel, eller støter på problemer som gjør at 
deltakeren ikke har mulighet til å fullføre så takker den for seg og går 
av banen.   
 
Vedtak: 
Prøvenemnda komponerer et brev til fylkene. Anmode folk at de heller 
skal gi seg enn å stå og fortsette. Det vil fortsette med dobbelhent og 
sortering i NM og 8 deltakere fra hver kvalifiseringsdag. Arrangøren 
anmodes også å holde speaker, og få poengsummen kort tid etter endt 
løp.  

 
4/2013 Landslag 2013 

Dokument som fulgte saken: 
 Landslag 2013 

 
Saksutreding: 
Alle har godtatt sin plass på landslaget. Det skal holdes en 
landslagssamling i år for deltakerne.  
 
Vedtak: 

  Saken er tatt til orientering. 
 
5/2013 Norgesserien 2013 

Dokument som fulgte saken: 
 Innspill fra Torkjel Solbakken 

 
Saksutreding: 
Regelverket for norgesserien ble diskutert. Alle arrangører bør få 
tilsendt regelverket før prøvene starter. Program for å kunne betale 
direkte ved påmelding ble også diskutert, og mulighetene er der, men 
det koster penger. Det skal undersøkes videre og prøve å forhandles til 
minst mulig pris. Premiering ble også tatt opp. 
 
Vedtak: 
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Torkjel og Cathinka samkjører notater og sender rundt til de andre for 
godkjenning. Jo Agnar og Cathinka undersøker program muligheter 
videre.  
 

6/2013 Videreføring av sak – brev fra Sør-Trøndelag 
Dokument som fulgte saken: 

 Brev fra Sør-Trøndelag 
 

Saksutreding: 
Saken ble tatt opp i rådet, og viderespilt til Prøvenemnda for innspill. 
Prøvenemnda videreformidler sin innstilling tilbake til gjeterhundrådet.  
 
Vedtak: 
Alle Norgesserieprøvene, Nord-Norges Cup og NM blir tildelt 
fylkeslagene av prøvenemnda, og fylkeslagene tildeler lokallag slike 
prøver. Medlemmene i lokallagene står fritt til å arrangere lokale prøver. 
Det bør skrives inn medlemsnummer ved påmelding til prøver i 
Norgesserien, Nord-Norges Cup og NM. Det vil tas stikkprøver på prøver 
som blir arrangert. Det forventes at det blir brukt et fornuftig skjønn på 
medlemskap angående kurs og samlinger.  
 

7/2013 Gjeterhundprøver – startrekkefølge 
 
Dokument som fulgte saken: 

 Innspill fra Torkjel Solbakken 
 

Saksutreding: 
I regler for gjeterhundprøver er det en paragraf som omhandler 

startrekkefølgen på prøver. Punktet er helt klart, men mange 

arrangører følger ikke dette punktet.   

Vedtak: 
Prøvenemnda presiserer at i reglemange står det at det blir trukket på 
vanlig måte, og prøvenemnda anbefaler at de som har flere hunder skal 
det være minimum to hunder mellom i startrekkefølgen.  

 
 
8/2013 Nord-Norge cupen 

 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen dokumenter 
Saksutreding: 
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Reglemange for Nord-Norge cupen ble diskutert. Det ble fremmet et 
forslag om at alle prøvene skal arrangeres i Nord-Norge skal gå i klasse 
3, og ha med deling og singling i samtlige konkurranser. Det ble også 
diskutert om landslagspoengene skal endres til 1. plass 70 poeng, 2. 
plass 50 poeng og 3. plass 25 poeng. 
 
Vedtak: 
Finalen anmodes å arrangeres litt vanskeligere, og prøvenemnda 
anmoder til at prøvene skal gå i klasse tre og ha med deling og singling 
i samtlige konkurranser. Trygve tar kontakt med Nord-Norge for å 
diskutere saken om landslagpoeng videre. Frist for dette er 20. mai.  
 

9/2013 Eventuelt 
- Ingen saker 

 
 

 
mvh 
Cathinka Kjelstrup 
Gjeterhundansvarlig 
Norsk Sau og Geit 


