Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Kopi til: Arne Loftsgarden

Gardermoen, 25. februar 2015

Referat arbeidsmøte onsdag 25. februar kl. 13.00
Saksliste:
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
9/2015
10/2015
11/2015

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat 27. november 2014
Norgesserien 2015
Regler for Gjeterhundprøver revidering 2015
Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM
Gjeterhundprøver og arbeidsplan 2014/15
Nordisk og CSC 2015 – status landslag
Nord-Norge Cup
Budsjett og premier for 2015
Gjennomgang av mandat prøvenemnda
Eventuelt

Vedlegg:
-

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

1: Referat 27. november 2014
2: Regler for Gjeterhundprøver revidert 2015
3: Dreiebok for gjeterhundprøver
4: Aktivitet 2014
5: Forslag til regler for Nordisk Mesterskap
6: Forslag til regler for Nordisk Nursery
7: Evaluering Nord-Norge Cup
8: Søknader Norgesserien 2015
9: Budsjett og premier for 2015
10: Mandat for prøvenemnda

Saker:
1/2015

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning om endring av navn.

2/2015

Godkjenning av referat 27. november 2014
Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning.

3/2015

Regler for Gjeterhundprøver revidering 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 2: Regler for gjeterhundprøver
Saksutredning:
Regler for gjeterhundprøver skal revideres hvert år før 15.mars. I år har
prøvenemnda fått innspill på ulike regelendringer.
- Retired/disqualified – Fører bryter selv/diskvalifisert. Dersom fører
ønsker å bryte selv beholdes poeng for gjennomførte moment.
- Poeng på klasse 1 og 2, i dag er det 25 poeng på inndriv og 15 på
kve. I sin tid ble dette bestemt for at prøven gikk opp i 100 poeng,
men man ser nå at det er mye sekretær feil på spesielt klasse 2.
Skal dette endres?
- 90 poeng - Klasse 1, skal man sperre for deltagelse for hunder som har
oppnådd høyere enn 60p i klasse 2/3? ok
- Oppnå bruksprov, 60p? ok
Regelverk med endringer gjennom året, med tanke på ulike vedtak som
er gjort er vedlagt.
15 min – dette er tatt med i evaluering av NM.
Innspill om mer tillegg på deling singling og sortering. Dette er ikke
hensiktsmessig, regelverket skal følge ISDS reglementet. Da må dette
komme som et tillegg, eller på nettsidene.
Vedtak:
Regelverket ble vedtatt med endringer utført under møtet. Regelverket
vil bli videresendt til gjeterhundrådet for videre godkjenning.

4/2015

Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 3: Dreiebok for gjeterhundprøver
Saksutredning:
Dreiebok er gjennomgått på forhånd, og ble sett over på møtet og
videresendt til rådet for godkjenning.
Vedtak:
Dreiebok er vedtatt med endringer utført under møtet. Dreiebok blir
videresendt til gjeterhundrådet for godkjenning.

5/2015

Gjeterhundprøver og arbeidsplan 2014/15
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 4: Aktivitet 2014
Saksutreding:
Antallet gjeterhundprøver har gått ned i 2014 i forhold til 2015.
Prøvenemnda sitt ansvar er å stimulere til prøveaktivitet, og en plan for
arbeidet fremover legges.

År
Prøver Starter Hunder Over 49p Over 0p Med 0p
St/Delt Hu/Delt St/Hund Eiere
2004
204
2935
640
2187
2420
515
6.1
1.4
4.7
448
2005
209
2808
627
2043
2366
442
8.2
1.4
4.5
457
2006
247
3371
651
2494
2798
573
7.3
1.6
5.2
409
2007
200
3122
644
2279
2622
500
8.0
1.5
4.8
427
2008
224
3429
672
2308
2631
798
8.0
1.6
5.1
430
2009
241
3828
678
2658
2939
889
9.9
1.8
5.6
385
2010
249
3896
752
2642
3074
822
9.1
1.8
5.2
426
2011
263
3774
753
2632
2960
814
8.6
1.7
5.0
438
2012
253
3740
771
2673
2955
785
8.5
1.8
4.9
439
2013
280
4149
777
3100
3434
715
10.0
1.9
5.3
414
2014
255
3967
738
2860
3068
899
10.2
1.9
5.4
343

Vedtak:
Arbeidsplan ble utarbeidet, og sendes for godkjenning.
6/2015

Nordisk og CSC 2015 – status landslag
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 5: Forslag til regler for Nordisk Mesterskap
 Vedlegg 6: Forslag til regler for Nordisk Nursery
Saksutreding:
Cathinka orienterer om hvem som så langt har meldt seg til landslaget.
Nordisk ble flyttet etter konsekvent arbeid opp mot de andre landene,
og Norge skal forme regler for Nordisk Mesterskap og Nordisk Nursery.
Norge har også jobbet opp mot CSC komiteen, og både Polen og Spania
har søkt om plasser i Europamesterskapet. Saken må behandles på et
møte i CSC komiteen, som årlig foregår på EM. Norge ønsker at et
system tilsvarende NM uttaket skal ordnes for EM også, slik at landene
mister eller beholder plasser ut ifra prestasjoner i mesterskapet.
Vedtak:
Regler for Nordisk blir vedtatt med endringer gjort i møtet. Cathinka og
Jo Agnar former et utkast for å sende til CSC komiteen med
uttakskriterier. Nordisk reglene blir tatt med videre for å godkjennes av
de andre landene.

7/2015

Nord-Norge Cup
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 7: Evaluering Nord-Norge Cup
Saksutreding:
Nord-Norge har i 2014 kjørt med regler tilnærmet Norgesserien. De har
kommet med en evaluering av nord-norge cupen 2014.
Vedtak:
Reglene blir revidert med endringer fra Nord-Norge, endelige regler blir
vedtatt av Gjeterhundrådet.

8/2015

Norgesserien 2015
Dokument som fulgte saken:
- Vedlegg 8: Søknader Norgesserien 2015
Saksutredning:
Norgesserien ble diskutert, og flere ulike alternativ kom opp. Det har
kommet inn søknader akkurat til å dekke behovet for arrangører,
utenom finale. Det ble diskutert et alternativ med bolk 1 i august og
bolk 2 i september. Ved å gå over punktene som ble satt opp i mal for
tildeling blir ikke punkt 2 tilfredsstilt. Et nytt alternativ ble da diskutert
hvor det blir en runde før NM og en runde etter NM. Bolk 1 og 2 blir da
slått sammen. Det er da tenkt 6 prøver før NM og 3 prøver etter NM.
Punkt 6 i mal for tildeling faller da ut, ettersom det ikke blir brukt
bolkesystem. Ekvipasjene kan da velge to prøver før NM og en prøve
etter NM.
Landslaget bør få fortrinn på prøvene i samme runde hvor Nordisk eller
EM arrangeres, slik at de får muligheten til å kvalifisere seg til landslag
året etter også. Dette bør ordnes ved påmelding.
Trekking av startlister rett før landsprøven avholdes. Trekking av
startlister foregår sentralt. Startlister til arrangementet kommer tirsdag
før prøven starter.
Påmeldingssystem blir som før med påmelding og ingen får
tilbakebetalt. Dette begrunnes med at arrangørene skal dekkes
økonomisk, slik at om mange melder frafall er arrangøren sikret
økonomisk. Dette medfører også merarbeid, og det ønskes ikke å bruke
ressursene til gjeterhundansvarlig til dette. De som melder på fjerde
hund kan melde på denne når som helst før påmeldingsfristen går ut.
Alle som melder seg på prøvene som ikke hører til fylkene som er
arrangør mister pengene sine og må melde seg på nytt.
Dommer, Kontakt info, sted, overnatting, veibeskrivelse skal være inne
til gjeterhundansvarlig innen 1. juni. Skjema for dette utarbeides på
hjemmesiden.
Det mangler søknad til finale. Rogaland og Nord-Trøndelag utfordres av
prøvenemnda til å søke om finale. Brev til alle fylkene går ut for å høre
om noen melder seg.

Vedtak:
Norgesserien ser slik ut i år:

Buskerud, Eiker
Østfold/Akershus
Hordaland
Hedmark
Møre og Romsdal
Oppland
Sør Trøndelag
Buskerud, Lier
Rogaland

Før NM
25.-26.juli
22-23 aug
29-30 aug
19-20.sept
19-20.sept
26-27 sept

Etter NM

10-11 okt
10-11 okt
17-18 okt

Forhåndspåmelding
29.juni
29.jun
29.jun
29.jun
29.jun
29.jun
29.jun
29.jun
29.jun

Åpne
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul
02.jul

Steng
16.jul
13.aug
20.aug
10.sep
10.sep
17.sep
01.okt
01.okt
01.okt

Datoene med åpning og stenging er satt med forbehold.
Gjeterhundansvarlig kan endre datoene utifra arbeidstid. Åpning er satt
til samme dato. Arrangør melder seg på først, så fylkene som har søkt
om norgesserien, og så resten.
Landslaget får fortrinn på prøvene utenom EM og Nordisk.
Trekking av startlister rett før landsprøven avholdes. Trekking av
startlister foregår sentralt. Startlister til arrangementet kommer tirsdag
før prøven starter.
Alle som melder seg på prøvene som ikke hører til fylkene som er
arrangør mister pengene sine og må melde seg på nytt.
Dommer, Kontakt info, sted, overnatting, veibeskrivelse skal være inne
til gjeterhundansvarlig innen 1. juni. Skjema for dette utarbeides på
hjemmesiden.
Brev til alle fylkene går ut for å høre om noen melder seg til arrangering
av finale.
9/2015

Budsjett og premier for 2015
Dokument som fulgte saken:
- Vedlegg 9: Budsjett og premier for 2015
Saksutredning:
Budsjett og premier ble gjennomgått.
Vedtak:
Revidert budsjett sendes ut for godkjenning på mail. Budsjettet
påvirkes av økt avgift på gjeterhundprøver, og økt avgift til
påmeldingssystemet.

10/2015

Gjennomgang av mandat prøvenemnda
Dokument som fulgte saken:
- Vedlegg 10: Mandat for prøvenemnda
Saksutredning:
Prøvenemnda gikk gjennom mandat for prøvenemnda, og eventuelt
spørsmål til gjeterhundrådet.
Vedtak:
Mandat gjennomgås med gjeterhundrådet på møte med dem. Endringer
blir foreslått der.

11/2015

Eventuelt
- Brev fra dommerutvalget.
o Uttalelse om norsk dommer til NM
Dette bør forankres i organisasjonen, og sendes ut til de som
er ansvarlige dommere i hvert fylke.
-

Dommer NM 2015
o Hvor ligger forankring i regelverket? Det står ikke i
regelverket at det skal brukes norsk dommer til NM.

-

Begge saker videre spilles til gjeterhundrådet med anbefaling fra
prøvenemnda.

Forfall eller eventuelt kan meldes til Cathinka ck@nsg.no eller på sms 416 77 608
mvh
Cathinka Kjelstrup
Gjeterhundansvarlig
Norsk Sau og Geit

Vedlegg 1: Referat 27. november 2014
Til styrets medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås
Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup
Kopi til: Arne Loftsgarden

Bærum, 1. november 2014

Referat telefonmøte torsdag 27. november kl. 19.30
Saksliste:
28/2013
29/2013
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014
35/2014

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat 1. november 2014, møte februar 2014 og
telefonmøte mars 2014
Regnskap og premiering Norgesserien 2014
Norgesserien 2015
Landslag 2015
Orientering representantskaps møte sak
Arbeidsmøte februar
Eventuelt

Vedlegg:
-

Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Referat 1. november 2014
Referat 20. februar 2014
Referat 13. mars 2014
Regnskap Norgesserien 2014
Brev til arrangører 2015
Brev til deltagere Landslaget 2015
Brev fra Pre-Continental

Saker:
28/2014

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning om endring av navn.

29/2014

Godkjenning av referat 1. november 2014, møte februar 2014
og telefonmøte mars 2014
Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning.

30/2014

Norgesserien 2014 – Regnskap og premiering
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 4: Regnskap Norgesserien 2014
Saksutreding:
Regnskapet ble gjennomgått. Forslag til budsjett og premier for 2015
blir gjennomgått.
Vedtak:
Regnskapet ble tatt til etterretning. Budsjett og premier blir videresendt
til arbeidsmøte.

31/2014

Norgesserien 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 5: Brev til arrangører 2015
Saksutredning:
Brev skal sendes ut til fylkesnemnder/lag. Det kom innspill på at fristen
var for kort i fjor, og det er tatt høyde for det i år. Det er også kommet
klargjøringer i brevet om det å være arrangør.
Vedtak:
Brevet blir endret etter diskusjon på møte og Cathinka sender rundt
brevet etter endringer for endelig godkjenning.

32/2014

Landslag 2015
Dokument som fulgte saken:
 Vedlegg 6: Brev til deltagere Landslaget 2015
Saksutreding:
Landslaget mottar brev hvert år i forbindelse med å bekrefte eller
avkrefte sin deltagelse på laget. Rådet har bestemt at lagkaptein velges
av laget selv. Det ønskes mer ordnede forhold rundt laget, og Cathinka
har tatt på seg oppgaven med å legge til rette for reiserute, overnatting
og mat. Oppgaver til lagkaptein bør tas stilling til. Det må også tas
stilling til hvem som skal fortsette i CSC komiteen om laget endrer
kaptein. Cathinka har også mulighet til å stille på disse som sekretær
for at informasjon skal komme ut til laget og til prøvenemnd og råd
hjemme.
Vedtak:
Brevet blir endret etter diskusjon på møte og vedtatt. Info til landslaget
blir sendt ut, og brevet går ut i januar/februar. Lagkaptein saken blir
tatt til etterretning. Prøvenemnda stilte seg positivt til at Cathinka hjalp
til med oppgaver i forbindelse med landslaget. Jo Agnar stiller som
representant på CSC og i Nordisk med Cathinka som sekretær.
Oppgavene til landslagskaptein blir blant annet å arrangere
landslagssamling.

33/2014

Orientering representantskapsmøte sak
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter
Saksutreding:
Cathinka orienterer om avgjørelsen på representantskapet.
Vedtak:
Saken blir tatt til etterretning.

34/2014

Arbeidsmøte
Dokument som fulgte saken:
 Ingen dokumenter
Saksutreding:
Prøvenemnda har hvert år arbeidsmøte i februar. Frist for innspill til
norgesserien er satt til 17. februar, og det vil være naturlig at møte
finner sted etter dette.
Forslag til agenda:
- Regler for gjeterhundprøver 2015
- Budsjett og premier 2015
- Nordisk og CSC 2015 – status landslag.
- Norgesserien 2015
- Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM.
- Gjeterhundprøver og aktivitet 2015
- Arbeidsplan 2015
- Nord-Norge Cup
Vedtak:
Forslag til dato: 26. februar 2015
Agendaen blir vedtatt, og eventuelt blir lagt til nærmere.

35/2014

Eventuelt
- Pre-Continental. Det skal arrangeres det europeiske mesterskapet
for driving på pre-continental. Norge har mulighet til å sende 2
deltagere, og uttakskriterier må bestemmes.
o Det skal sendes ut info om pre-continental og
drivekonkurransen, og de som har tenkt seg dit melder seg
på til gjeterhudnansvarlig om de ønsker og delta. Deltagere
blir da valgt utifra rangering.
- Evaluering av NM. Rådet ønsker innspill til evaluering av NM 2014.
Det ønskes også innspill på følgende temaer; Pris på startkontigent
NM, Tid på NM, generell evaluering.
o Evaluering blir sendt rundt til prøvenemnda før den blir sendt
videre til rådet.

Vedlegg 2: Regler for Gjeterhundprøver revidert
2015
Se vedlegg i mail

Vedlegg 3: Dreiebok for gjeterhundprøver
Se vedlegg i mail

Vedlegg 4: Aktivitet 2014
Eget vedlegg

Vedlegg 5: Forslag til regler for Nordisk
Mesterskap
Vedlegg 6: Forslag til regler for Nordisk Nursery

Vedlegg 7: Evaluering Nord-Norge Cup
NSG, gjeterhundansvarlig
Cathinka kjelstrup

Nordland gjeterhundnemnd
Ivar Thoresen

Evaluering av NNC-reglementet
Etter et år med samme reglementet som Norgesserien, med unntak, ser det ut som det at
reglementet fungerer som det skal.
Vi prøver å ta hensyn til de som deltar på landslaget, med å sette opp prøver i kurante
helger, samt å kjøre flere prøver i samme helg.
Dette for å frigjøre noen helger.
I år skal vi arrangere NNC og FM Nordland samme helg, samme prøver. Vi bare drar ut de
som kommer fra Nordland og får resultatet i FM Nordland..
Så får vi i ettertid evaluere prøvene og se hvordan dette gikk.
Nordland gjeterhundnemnd
Ivar Thoresen
Hei
Styret i Troms gjeterhundlag hadde styremøte 8. januar hvor sak 5 var evaluering av NNC.
I protokollen står følgende:
NSG ønsker en evaluering av det nye reglementet som ble tatt i bruk og hvordan det fungerte.
Johnny foreslår at vi følger norgesseriens reglement på alle punkt. Vi har evaluert prøven i Salangen,
og er enig om at vi synes det fungerte veldig godt. Det som man kan sette fingeren på er
startkontigenten som er satt til kr 250,- som kan være lite til lokallagene.
Troms gjeterhundlag sender innspill om at laget ønsker å få endret nnc-reglementet, ved at det ikke
skal være en beløpsgrense på kr 250 på startkontigenten. Det ble tatt opp som innkommet sak på
årsmøtet.
Med hilsen
Jørgen Bjørkli
Fagleder landbruk

Vedlegg 8: Søknader Norgesserien 2015
Søknader norgesserien 2015
22.-23.
Østfold/Akershus
august
19.-20.
september

Hedmark

Møre og Romsdal

Søkte etter fristen
26.27.september
19.-20.
september

Sør Trøndelag
Rogaland

Buskerud, Lier

Finale

29.-30.
august

Nord Trøndelag

Buskerud, Eiker

10.-11.
oktober

26.-27.
september
19.-20.
26.-27.
september september

Oppland

Hordaland

Kommentar

10.-11.
oktober
17-18.
oktober

25.-26.
juli
1017-18.
11.oktober oktober

Søkte etter fristen

ØSTFOLD
Til gjeterhundansvarlig i NSG
Cathinka Kjelstrup
Norgesserien 2015
Østfold fylke har ikke tidligere arrangert norgesserieprøver, og på oppfordring i brev fra NSG
datert 13.11.14 legger vi inn søknad med den begrunnelsen.
Østfold fylke er lite i gjeterhundsammenheng og vi ønsker derfor å arrangere sammen med
Akershus gjeterhundnemd, men selve prøven skal foregå i Østfold fylke.
Tidspunkt for prøven ønsker vi blir helgen 22.-23. august. Dettte fordi det må passe med
tidspunkt for 2.slått, andre prøver som arrangeres internationalt og sauesanken.
Denne søknaden sendes med fullmakt fra Østfold Sau- og Geitavlslag.
Mvh Vidar Tangeland
Østfold gjeterhundlag

HEDMARK
Hedmark gjeterhundlag
v/Jo Agnar Hansen
Prøvenemda i NSG
v/gjeterhundansvarlig
Norgesserie 2015
Vi vil med dette søke om å få arrangere en norgesserieprøve høsten 2015.
Vi kan arrangere 19. og 20. september eller 10. og 11. oktober.
Det er Hedmark gjeterhundlag som står som arrangør dette året.
Vi tar fjorårets evalureing i betraktning dersom vi får arrangere norgesserieprøve i 2015.
Med hilsen
Hedmark gjeterhundlag V/Jo Agnar Hansen

OPPLAND
Oppland gjeterhundlag søker om ns prøve 26/27 september. Alternativt søker vi om finalen i ns.
Finalehelgen er vi fleksible rundt dato.
Det er Nord Gudbrandsdal Gjeterhundlag som er teknisk arrangør.
Med vennlig hilsen
Oppland gjeterhundlag.
Torstein S Ytre.

Nord Gudbrandsdal Gjeterhundlag
Torkjel Solbakken

MØRE OG ROMSDAL
Søknad om Landsprøve 2015
Møre og Romsdal Gjeterhundlag [MRGL] søker med dette om å få arrangere Landsprøve for
fylket Møre og Romsdal i sesongen 2015.
Dato (hoved): 19-20.09.2015
Dato (alternativ): 26-27.09.2015
Vi ber om at det taes kontakt, ved evt uklarheter.
Kopi: gjeterhund@nsg.no
Andor Bjørke, leder
For styret i Møre og Romsdal Gjetarhundlag – MRGL

BUSKERUD
Hei
Nå har vi i styret i BSG bestemt at det skal stå fritt for lokallag og medlemmer av NSG til å melde inn
DP. Se vedlegg.
Vi ønsker også at Buskerud Gjeterhundnemd kan ta kontakten direkte med landsrådet, men at det
skal sendes kopi av alle e-poster til styret i fylkeslaget.
Når det gjelder innmelding og tildeling av NC forholder vi oss til regelverket og brevet som ble sendt ut
om norgesserien.
Hilsen Sigmund Røed, BSG
Fra: Jaran Knive [mailto:tjknive@online.no]
Sendt: 16. februar 2015 09:17
Til: Sigge r; Hagen; Hans Erik Sand; Bakkerud; Steinar Strøm
Emne: Fwd: Søknader

---------- Videresendt e-post ---------Fra: Cathinka Kjelstrup <Cathinka.Kjelstrup@nsg.no>
Dato: søndag 15. februar 2015
Emne: Søknader
Til: Jaran Knive <tjknive@online.no>
Kopi: "arneloftsgarden@hotmail.com" <arneloftsgarden@hotmail.com>,
"torkjel.solbakken@hotmail.no" <torkjel.solbakken@hotmail.no>, "tika@tika. no" <tika@tika.no>,
"rune@dyreparken.no" <rune@dyreparken.no>
Hei Jaran,
Buskerud Gjeterhundnemnd får utsatt frist til 21. Februar. Jeg ser problemet med behandlingen av
retten til å melde inn gjeterhundprøver, derfor får dere utsatt frist slik at dere får ordnet dette før
dere melder inn norgesserieprøver.
Buskerud må sende melding om at de ønsker at Buskerud gjeterhundnemnd får fullmakt til å svare
på høringer og melde inn større prøver.
Når dette er gjort, kan gjeterhundnemnda i Buskerud melde inn Norgesserieprøvene sine. Det er slik
at det er Gjeterhundnemda som skal melde inn Norgesserieprøvene. Gjeterhundnemnda står fritt til
å delegere ansvaret for å arrangere Norgesserieprøver til lokallag.
Ref. pkt. 1.5 i prøvereglene revidert 2014
Mvh
Cathinka Kjelstrup,
Gjeterhundansvarlig
Norsk Sau og Geit

Den Feb 14, 2015 kl. 12:18 skrev "Jaran Knive" <tjknive@online.no>:
litt uklarheter her.
I forhold til arrangør av NC står det at fylkeslag får tildelt Norgesserie i regler for norgesserie.
Buskerud sau og geit vil sende inn at det skal være fritt å arrangere gp i buskerud av medlemmer.
Frist 20 feb.
I søknad for ns frist 17 feb, ønsker vi å arrangere to ns prøver en i juli og en etter nm. Spørsmålet
dreier seg om ansvaret for prøvene, er det lokallag el fylkeslag som skal arrangere. Dette er veldig
uklart.
Hvis det er lokallag blir det Lier som søker om siste helgen og eiker om helgen i slutten av juli.
Det haster litt å få svar på dette hvis vi skal få hengt sakene på riktig knaggen før fristen.
Jaran
Sendt 14.2 til Jaran Knive:
Hei
Vi i Lier sau og geit ønsker å arrangere Norges cup i år på NM arenaen for 2016, for å prøve ut banen
mm.
Helgene som vi har mulighet er som følger. Oktober: 10-11 og 17-18.
Helst første eller andre runde/bolk i nc.
Hilsen Sigmund Røed.

Jeg kan bekrefte datoer. Prøven i Juli er tenkt i bolk en i samarbeid m arrangør av prøven i Østfold
som er tenkt i bolk to.
Jaran
Den fredag 20. februar 2015 skrev Cathinka Kjelstrup <Cathinka.Kjelstrup@nsg.no> følgende:
Hei Jaran,
Kan du bekrefte datoen bare at det er 25-26. juli som er den første prøven dere søker om?
Jeg fikk datoer på den andre, og det er 10.-11. oktober og 17.-18. oktober.
Med vennlig hilsen,
Cathinka Kjelstrup,
Gjeterhundansvarlig

ROGALAND
Haugaland Gjetarhundlag ønsker å arrangere norgesserie i Etne helga etter NM
De ønsker også å arrangere Norsk Nursery samme sted
Kontaktperson Jane Espevoll Eikelandsv.3 5583 Vikedal
Tlf:97608685 mail: jane.espevold@gmail.com

Vi har lyst og søke om:
Norsk Nursery 7-8 november - Etne - Kontakt person: Jane - jane.espevold@gmail.com
Norgesserie 17-18 okt - Haugalandet - Kontakt person: Jane - jane.espevold@gmail.com
Mvh
Jane
v/Haugaland gjeterhundnemd

NORD-TRØNDELAG
Hei Cathinka , Nord Trøndelag gjeterhundlag søker herved om å arrangere NS prøve 2015.
Vi er innforstått med om Sør Trøndelag søker, får ikke vi !
Siste helgen i september

Med vennlig hilsen
Hans Morten Eriksen
Regionstekniker | Norsk Rikstoto
Trondheimsveien 273 | Postboks 464 Økern | N-0512 Oslo
Mobil: 95 04 73 00 | Tlf dir: 22 95 61 31 | Sentralbord: 22 95 61 00
www.rikstoto.no

SØKNADER ETTER FRISTEN VAR GÅTT UT
SØR-TRØNDELAG
Hei!
Jeg bekrefter med dette at Sør-Trøndelag gjeterhundlag er godkjent som prøvearrangør av
eventuelle Norgesserieprøver i 2015.
For Sør-Trøndelag Sau og Geit
Vennlig hilsen
Stig-Runar Størdal
sekretær
stig.runar.stordal@nortura.no
tlf: 94134988
Fra: Svein-Helge Herrmann [mailto:s-hhkw@online.no]
Sendt: 17. februar 2015 22:28
Til: Cathinka Kjelstrup
Kopi: Stig Runar Størdal
Emne: Re: Påminnelse

Hei!
Sør-Trøndelag Gjeterhundlag ønsker å arrangere Norgesserie prøve sesongen 2015.
Vi ønsker helst å arrangere prøven 19.-20. september, eller 10.-11. oktober.
Vi er selvfølgelig åpne for forslag om våre forslag ikke passer.
Akkurat hvor prøven blir avholdt er ikke helt bestemt, men vi skal komme tilbake til sted for
prøven så snart vi vet mer.
Gjeterhundkontakten i Sør-Trøndelag er informert om prøve søknaden vår, og han bekrefter
denne i morgen.
Mvh
Svein-Helge Herrmann
Leder
Sør-Trøndelag Gjeterhundlag

HORDALAND
Hei.
Sender som avtalt søknad om Norgesserieprøve på Radøy 29-30 August. Er klar over at d kolliderer
med Nordisk, men d er den eineste helga me kan arrangere pga slåtten. Ved ei eventuel tildeling, må
prøvenemda stille opp om d blir kritikk,sidan d kolliderer med Nordisk....
Mvh
Stein Dalland
Hordaland gjeterhundnemd

Vedlegg 9: Budsjett og premier for 2015
Regnskap
2013
Inntekter
Betaling deltager
Innbetaling av avgift
Renter
Sum inntekter
Utgifter
Avgift for betaling over nett
Penger til NSG
Sum til arrangør
Premier
Sum utgifter
Resultat
Sum tidligere år
Balanse

-

Budsjett
2014

2015

330 866,50
11 357,27
44,72
342 223,77

332 809,50
11 238,00
344 047,50

345 600,00
14 000,00
359 600,00

11 357,27
46 250,00
241 827,00
38 000,00
337 434,27

11 238,50
47 900,00
239 500,00
38 000,00
336 638,50

14 000,00
57 600,00
240 000,00
50 000,00
361 600,00

4 789,50
12 198,50

-2 000,00
12 198,50
10 198,50

4 789,50

Betaling deltager 2015 kan forklares med noe økning i deltagere og
økning i avgift for gjeterhundprøver
Budsjettet går ut ifra 960 hunder i norgesserien
Alle deltagere betaler avgift, men kun for en hund. Avgift har økt, og
dette forklarer økning i avgift
Premier er i år økt med pokaler og pengepremier til finalen.
Mindre kostnader i 2014 enn i 2013 skyldes at 5000 ble gitt til
finalen for ekstra dommer.

Oppsett premier 2014 var det samme som i 2013.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5000.4500.4000.3500.3500.2500.2500.2500.2000.2000.-

11 1000.12 1000.13 500.14 500.15 500.16 500.17 500.18 500.19 500.20 500.-

Prøvenemnda
Forslag til oppsett premier 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5000.4500.4000.3500.3500.2500.2500.2500.2000.2000.-

11 1000.12 1000.13 500.14 500.15 500.16 500.17 500.18 500.19 500.20 500.-

Det kjøpes inn en liten pokal til alle deltagere med gravering og plassering i
norgesserien for de 20 første. De 6 første får en pokal til verdi 600kr. De resterende
14 får en pokal til en verdi av 300kr. Sum pokal premier 7.800 + 38.000 i
pengepremier. Resterende sum på premier blir brukt til gravering av vandrepremier.
Kontingent
Pris for deltagere i norgesserien 2015 blir som følger:
385,- per dag for 1. hund og 360 for påfølgende hund
Fordelingen er som følger:
60kr til NSG
250kr til arrangør
50kr til premiefond
25kr til avgift for påmeldingssystem
Kontingent økes på grunn av kontingent økning av landsrådet.

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Prøvenemnda
Vedlegg 10: Mandat for prøvenemnda
Mandat:
Lage en helhetlig plan i forhold til konkurransesystemet. Få på plass et system som
fungerer i forhold til konkurranser med gjeterhund. I dette ligger et overordna ansvar
for:
 Norgesserien
 Større prøver
 Mindre prøver/brukshundprøver
 Kvalifisering til mesterskap
Vedtak:
Gjeterhundrådet oppnevner prøvenemnda. Nemnda ligger under gjeterhundrådet
og utnevnes blant personer som er aktive gjeterhund dommer og/eller aktive
gjeterhundfolk. Blant nemndas medlemmer bør det være medlemmer som konkurrerer på
landslagsnivå. Medlemmene utnevnes for to år av gangen. Etter første året er det
loddtrekning over hvilke to medlemmer som skal utnevnes for ny periode. Nemnda bruker
NSG sitt sekretariat til administrative oppgaver (på lik linje med gjeterhundrådet)

Leder: Arne Loftsgarden
Sekretær: Cathinka Kjelstrup

Tlf. 995 55 588
Tlf. 416 77 608

E-post: arneloftsgarden@hotmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

