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Bærum, 14. juli 2015 

 
Referat fra telefonmøte tirsdag 14. juli klokken 20.00 
 
Saksliste: 
12/2015 Godkjenning av innkalling 
13/2015 Godkjenning av referat 25. februar 2015 

14/2015  Norgesserien 2015 
15/2015 Evaluering Pre-Continental Drive konkurransen 
16/2015 Uttalelse Dansk Hyrdehundeklubb 
11/2015 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat 25. februar 2015 
 Vedlegg 2: Søknader og tilsvar 
 Vedlegg 3: Mail fra Pre-Continental konkurransen 

 
 
Saker: 
 
12/2015 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning. 

13/2015 Godkjenning av referat 25. februar 2015  
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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14/2015  Norgesserien 2015 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: Søknader og tilsvar 
Saksutredning: 
Prøvene i år har fylt seg raskt opp, og noen har ikke kommet med på to 
prøver før NM. Søknader om å komme med på 2 prøver er sendt til 
prøvenemnda. Det er også søkt om å stå på venteliste på forskjellige 
prøver i nærområdet til noen deltagere som ikke har vært raske nok, 
eller som hevder at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om 
forhåndspåmelding. Det er også søkt om å flytte prøve. 
 
Reglementet til norgesserien ble diskutert på et generelt grunnlag. Er 
det fullt et sted henvises deltager til en prøve det er ledige plasser.  
 
Prøvenemnda behandlet søknad fra tre deltagere om å bytte prøve. 
Grunnen for at deltagerne fra dette fylket ønsket å bytte prøve er at det 
kolliderer med deres eget fylkesmesterskap. Norgesserien og 
Fylkesmesterskap ble bestemt tidlig i sesongen og dette var klart for 
deltagerne når de meldte seg på prøven. Det er få deltagere fra dette 
fylket generelt i norgesserien og Prøvenemnda ønsker å legge vekt på 
sitt mandat når de skal fatte en avgjørelse i saken. Prøvenemnda skal 
tilrettelegge for prøveaktivitet i hele landet, og dermed var det enighet 
om at disse deltagerne får bytte prøve.  
 
Deretter ble søknadene om å få plass på prøver/venteliste behandlet. 
Disse ble rangert etter hvem som meldte seg først.  
 
Det ble diskutert om prøvenemnda skulle åpne noen prøver for flere 
deltagere, men dette var uaktuelt siden det var få på venteliste. Når nå 
deltagerne har byttet prøve er det da 5 ledige plasser på en av 
prøvene.  
Gjeterhundlaget i fylket hvor søknadene om å få plass på 
prøver/venteliste ble kontaktet i saken og svarte hvordan de hadde 
informert sine medlemmer med link utlagt på hjemmeside. Dette mente 
Prøvenemnda var tilstrekkelig informasjon til deltagerne, og informasjon 
har lenge vært tilgjengelig på hjemmesidene til NSG.  
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Vedtak: 
Deltagerne som søker om å få bytte prøve får byttet. De som står på 
venteliste kommer med der det er ledig.  
Detaljert vedtak er unndratt offentlighet på grunn av personvern 
årsaker.  
 

 
15/2015 Evaluering Pre-Continental Drive konkurransen  

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Mail fra Pre-Continental konkurransen 

Saksutredning: 
Drivekonkurransen på Pre-Continental er avholdt og bør evalueres før 
noe blir bestemt for neste års uttak.  
Konkurransen er tenkt for de som er på landslaget, og disse får 
prioritet.  
 
Vedtak: 

  Uttaket til drivekonkurransen foregår som i år. De som deltar på pre-
continental får mulighet til å melde seg på drivekonkurransen til 
gjeterhundansvarlig. Deltagerne som melder seg vil bli rangert etter 
samme års landslag, og uttaket går på ekvipasje. En fører kan kun stille 
med en hund til drivekonkurransen.  

 
 
16/2015 Uttalelse Dansk Hyrdehundeklubb 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen dokumenter 

Saksutredning: 
Info blir sendt ut til prøvenemnda. 
 
Vedtak: 
Saken blir tatt med videre. Jo Agnar og Cathinka har ansvar for å ta 
dette opp på møtet på nordisk i august.  

 
17/2015  Eventuelt 

- EM 2017  
- Det er fremdeles behov for arrangør til EM i 2017. Det kom forslag 

om at regionene bør kontaktes. Det settes opp en liten mal på hva 
EM er og hva som må til. Det må undersøkes om eventuelt hvilken 
rolle NSG har når EM skal arrangeres. Eventuelt om de kan sponse 
med sekretariat.  Jo Agnar og Cathinka tar saken videre og holder 
prøvenemnda oppdatert på saken. 


