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1. Norgesserien i bruk av gjeterhund, videre kalt Norgesserien, er etablert for at
alle som ønsker flere store landsomfattende gjeterhund prøver, skal få et
konkurransetilbud ut over de vanlige prøvene.
2. Norgesserien arrangeres over fire helger.
- De tre første helgene arrangeres det norgesserieprøver parallelt tre
steder. Maks deltakende hunder pr. prøve, pr. dag er 55. Den tredje
helgen arrangeres det på tre helger med 40 deltakere pr. plass.
- Til den fjerde helga er de 35 hundene med høgest poengsum kvalifisert
- De fire beste av de innledende teller + begge prøvene avslutningshelga
- På de tre innledende helgene er det begrensing på tre hunder pr. fører og
”førstemann til mølla”-prinsippet gjelder for hvem som får delta. Er det fullt
et sted, henvises deltaker til den parallelle prøven. Hvis plass, åpnes det
for flere hunder pr. fører.
- Det tas ikke hensyn til fylker som vil bruke Norgesserieprøver som uttak til
NM.
- Arrangørfylket får anledning til å melde på sine deltagere før påmelding
åpner generelt. Dette vil aktuelle fylker få informasjon om.
- De som er kvalifisert til avslutningshelgene får frist for å melde seg på, slik
at de som står lenger ned på lista får mulighet til delta, hvis den
opprinnelig kvalifiserte ikke kan delta. (Inntil nr. 45 blir kontaktet).
- Flere praktiske forhold i selve gjennomføringa informeres det om i
invitasjonen til Norgesserien, eller ved behov.
- Førere bosatt i Norge har prioritet. Utenlandske førere kan delta hvis det
er plass
3. Norsk Sau og Geit (NSG), ved Prøvenemnda, er ansvarlig for Norgesserien.
Prøvene i Norgesserien blir tildelt fylkeslagene i NSG.
4. De enkelte arrangører er selv ansvarlig for pressedekning.
5. NSG er ansvarlig for at terminlista legges ut på NSG sine hjemmesider.
6. Startrekkefølge/trekking: Hver deltager skal ha en hund i siste pulje. Alle
deltagere skal ved påmelding sette opp hvilken hund som skal gå i siste pulje.
Når trekkinga er foretatt, kan ingen deltager bytte hund. Bytting mellom
deltagere skal ikke forekomme. Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger
arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette
meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt
det skjer før påmeldingsfristen er utgått. Innbetalt startkontingent betales ikke
tilbake, uansett grunn.
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7. Resultatlistene for norgesserien skal utarbeides ved å summere plassifrene for
de respektive prøvene. De 30 beste hundene i hver prøve vil oppnå plassiffer
etter følgende beregningsmåte:
1. plass 50 poeng
2. plass 46 poeng
3. plass 43 poeng
4. plass 40 poeng
5. plass 37 poeng
6. plass 34 poeng
7. plass 32 poeng
8. plass 30 poeng
9. plass 28 poeng
10.plass 26 poeng
11.plass 24 poeng
12 plass 22 poeng
13 plass 20 poeng
14 plass 18 poeng
15 plass 16 poeng
16 plass 15 poeng osv....

Videre ned med 1 poeng for hver ned til plass nr. 30. I de tilfeller flere hunder
oppnår samme poengsum, skal den med den beste prøven rangeres først. Er
denne lik, er det den med beste prøve nr. 2 som rangeres først, osv. På
finalehelga dobles poengsummene, slik at vinneren får 100 poeng, nr. 2 får 92
poeng, osv.
8. Fra og med Norgesserien i 1994 er det satt opp en vandrepremie til vinneren
av norgesserien. Vandrepremien kan ikke vinnes til odel å eie. I tilfelle
Norgesserien opphører som egen konkurranseform skal vandrepremien
overføres til Norgesmesterskapet.
9. Arrangøren av finalen i norgesserien er ansvarlig for premiering i samarbeid
med NSG. Sammenlagtpremieringa skal finansieres ved at det trekkes et avtalt
beløp fra hver startkontingent, fra hver av norgesserieprøvene som innbetales
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til et premiefond. De 20 beste hundene skal premieres. NSG, ved
prøvenemnda, er ansvarlig for regnskapet i premiefondet.
10. Hver enkelt arrangør er ansvarlig for premiering på sin prøve.
11. Norgesserien skal i størst mulig grad prøve å ligge i forkant av utviklingen av
prøver. Norgesserien skal arrangeres i klasse 3. På de to første bolkene, samt
finalen skal deling og singling inngå som moment. Merkede dyr er opp til hver
enkelt arrangør. Ved uforutsett vær, forsinkelser, m.m. kan bjølling vurderes.
Dommer og arrangør avgjør dette.
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