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Vedlegg: 

- Ingen vedlegg 
 
Saker: 
 
23/2014 Evaluering Norgesserien 2014 
  Evaluering av alle prøver til og med finalen ble gjennomgått. 

  Prøve – tilbakemelding fra utøvere 

  Bolk 1 

Hå – En enkel prøve, og ingen singling.  

Løten – Lite klart til start. Mye frem og tilbake med utsetter og 
oppføring av resultater. Premiering. Lite klaging på dømming.  

Vågå – god sau og bane. Trekk til kve på løsning/inndriv. Dømming ok.  

Bolk 2 

Radøy – God sau, bane, dommer. Arrangør misfornøyd med lite 

deltagere. 
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Ringebu – Vanskelig bane med tanke på lytteforhold. Veldig forskjellige 
forhold med tanke på vær og vind gjennom hele dagen. Bra sau.  

Lier – Vanskelig sau. Varierende tilbakemeldinger noen veldig fornøyde 

noen misfornøyde. Mye frem og tilbake med utsetter og førere.  

Verdal – Fin bane, lite mat til sauene, men ble ordnet. Premiering ok, 
ikke toalett. Få trøndere. Lite tildekking av oppsamlingskve, så tok tid 

før sau var av bane til ny utøver kommer på.  

Bolk 3 

Alvdal – Mye frem og tilbake med utsett og førere. Lett sau, fin bane.  

Lundgrend – Godt arrangert prøve, bra forhold rundt banen med 
servering og toalett.  

Haugaland – Veldig bra, ingen klager. Jevn fin sau og god bane.  

Finale 

Skotselv – Tiden ble hektisk første dag. Viktig å tilrettelegge prøve for 
antall deltagere. Prøvehund tok mye tid. Ingen toalett muligheter. 
Banen var stor og fin. Bedre skjerming av dommer. Startlister og 
resultatservice kan være bedre. Dag 1 – jevn sau. Dag 2 – litt ujevn 
sau. Bra utfordring med NKS en dag og villsau andre dag.  

  Vedtak:  

  Evaluering blir tatt med videre i planlegging av norgesserien 2015. 

24/2014 Norgesserien 2015 
Brev skal ut til arrangørene i god tid, og planlegging må starte nå i 
november. Det er EM 20-21. september til neste år, og NM er en helg 
før, altså helgen 3-4. oktober. Det er kommet forslag på å kunne melde 
på alle bolker helt først. Det er kommet innspill om tilbakebetaling av 
påmeldingsavgift. Det er kommet innspill på å ha to bolker i stede for 
tre. Det har også kommet innspill på tilbakeføring av avgift for fjerde 
hund. Det kom frem fra diskusjonen at det er mulig å melde på fjerde 
hund i etterkant, og at man ikke må melde på fjerde hund først. Slik at 

man da melder på om man ser det er ledig.  

Vedtak:  

Brev til arrangørene diskuteres på telefonmøte, innspill og forslag tas 
med til arbeidsmøte.  
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25/2014 Møter 
Det skal avholdes telefonmøte før jul, og arbeidsmøte etter jul i februar. 
Møtegodtgjørelse gis for møtet i dag, og det er billigere fordi nemnda 
samles på en prøve alle er til stede. Arbeidsmøte bør planlegges slik at 
et lite møte med rådet også kan ordnes.  

Vedtak:  

Cathinka sender ut innkalling til telefonmøte som skal arrangeres sent i 
november. Tid for arbeidsmøte fastsettes på neste møte.  
 

26/2014 Generelle innspill til Norgesserien 
Før neste sesong kommer det også dreiebok for norgesserie prøver. 
Prøvehund ble diskutert, og ikke sett som nødvendig ettersom man 
kvalifiserer seg inn til en finale etter rangering. Det bør også være 
toalett tilgjengelig på en landsprøve, dette skal presiseres i dreieboken.  

Når dreiebok kommer skal arrangør informeres via telefon/mail, slik at 

de er oppdaterte på hva som kreves for å arrangere en landsprøve.  

Gjennom sesongen har det også kommet inn innspill og kommentarer 
om dommere på landsprøver. Det har kommet inn at noen dommere 
dømmer etter hvilken person som går prøve, dette forsterkes med at 
dommeren selv kommenterer ulike førere, og gir tilbakemelding til 

førere som kan oppfattes uheldig.  

Det har også kommet innspill på at dømming på hard kjøring av sau, 
dårlig dyrebehandling og aggresjon hos utøver bør slås hardere ned på. 
Det er slik at andre også ser på gjeterhundprøver som ikke har 
tilknytning til næringen. Ved unødig aggresjon bør også utøver få 

trukket fra hele momentet og ikke bare noen poeng.  

Refererer til prøvereglementet kapittel 2, punkt i. og j. 

i. Dommeren har plikt til å gripe inn overfor deltakere som ikke skjønner at de må gi 
opp. Dette av hensyn til helse og velferd til hunder og/eller sauer. 

j. Hvis en hund biter uprovosert skal den diskvalifiseres. En hund kan tillates å forsvare 
seg. Dommeren må likevel vurdere omstendighetene rundt konfrontasjonen og 
hvordan hunden forsvarer seg. Stygg behandling av sauene skal ikke under noen 
omstendighet aksepteres. 

Det har kommet innspill på om det skal sies noe om arrangering av 
prøve på hjemmebane. Det ble diskutert rundt hjemmebane og 
arrangering årlig.  
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Skal det tas hensyn til Fylkesmesterskap, Europamesterskap, Nordisk 
ved arrangering av norgesserien var også oppe til diskusjon. 
Fylkesmesterskap og NM blir nå flyttet en helg tidligere.  
Puljetrekking ble diskutert. Skal det være slik at alle med 1 hund alltid 
skal gå sist? Trekking av startlister ble dermed diskutert. Antall hunder 
mellom egne hunder. Vurdering av alternativet om å krysse av for å gå 
tidlig.  
Testing av bane i forhold til de som skal arrangere NM er nødvendig, 
slik at det blir så like forhold på norgesserie arrangementet som NM, 
slik at NM blir optimalt.  
 
Vedtak:  
Dreieboken jobbes med fremover og Cathinka sender ut til godkjenning 
fortløpende, slik at den kan foreligge før neste sesong.  
Innspill om dømming videresendes til dommerutvalget for videre 
behandling. De resterende diskusjonssakene vil bli tatt videre til 
arbeidsmøte. 
 
 

27/2014 «Bjølling» på norgesserie finale 2014 
Det kom forespørsel om det var mulig å ha bjølling andre dag i 
norgesserie finalen 2014. Dette ble diskutert. Bjølling skal kun 
forekomme om det skjer uforutsette hendelser, som for eksempel tåke, 

slik at konkurransen ikke kommer i gang i tide.  

Vedtak:  

Søknaden ble avvist, forespørselen ble besvart direkte.  


