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Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundrådet, nsg@nsg.no 

 

 

Gardermoen, 23. februar 2016 

 
Referat arbeidsmøte tirsdag 23. februar klokken 08.00 
 
Saksliste: 
1/2016 Godkjenning av innkalling 
2/2016 Godkjenning av referat torsdag 10. desember 2015 

3/2016  Norgesserien 2016 
4/2016 Budsjett og premier 2016 
5/2016 Revidering av gjeterhundprøve regler 2016 
6/2016 Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM 
7/2016 Continental Sheepdog Championship 2017 
8/2016 Norsk Nursery 
9/2016 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat fra 10. desember 2015 
 Vedlegg 2: Søknader til Norgesserien 2016 
 Vedlegg 3: Budsjett og premier for 2015 
 Vedlegg 4: Innspill fra Buskerud Gjeterhundnemnd 
 Vedlegg 5: Regler for Gjeterhundprøver 
 Vedlegg 6: Spørreundersøkelse 

 
 
Saker: 
 
1/2016 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning. 

2/2016 Godkjenning av referat  
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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3/2016  Norgesserien 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: Søknader til Norgesserien 2016 
 Vedlegg 6: Spørreundersøkelse 

 
Saksutredning: 

   
Innspill bra Buskerud: 
Etter innspill fra de som tevler i Buskerud er det et ønske om å kutte 
ned på antall helger i Norgesserien. Slik Norgesserien er organisert per i 
dag opptar denne svært mange av helgene i løpet av høstsesongen. 
Det er etter nemdas vurdering flere forhold som gjør at det er fornuftig 
å kutte ned på antall helger. For det første har vi de siste årene sett at 
de to helgene som er prioritert til sauesank likevel har blitt benyttet til 
prøver. September bør prioriteres som sankeperiode og det er viktig at 
de beste hundene også benyttes i sanking. Dette er ikke minst viktig for 
å skape forståelse hos den vanlige saueholder. For det andre er det et 
ønske om å prioritere aktivitet ute i fylket, både til prøver i kl.1 og kl.2 
og til kurs. Nemda mener Norgesserien kan bevares selv om den kuttes 
med ei helg. Da vil 3 av 4 prøver være tellende. For å unngå 
spekulering omkring startsted mener nemda det mest rettferdige er at 
det startes med blanke ark i finalen (alle på 0 poeng) og at poengene 
innledningsvis kun brukes til kvalifisering. I finalen bør startrekkefølgen 
trekkes vilkårlig. 
 
Punkter til diskutering 
- Reserveliste 

o Hvordan skal det løses? 
o Et forslag kan være å kutte helt ut en reserveliste.  
o Et forslag kan være å publisere de som står på liste 

fortløpende på nett.  
- Trekking av startlister – Legges ut torsdag klokken 15.00 før prøven 
- Automatisk stopping 

o Det vil være automatisk stopping av påmeldinger når prøvene 
er fulle. 

- Pris per deltager 
o Med det nye systemet så blir pris per deltager lik for alle 

hunder. 
- 4.hund 

o Hvordan skal dette løses?  
o Med det nye systemet telles også hund 4.  

- Tidlig start 
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o Skal dette beholdes? Spekuleres dette i? 
 

- Dømming 
o Dommerutvalget har kommet med innspill at dette med en 

felles betaling som sikrer  
 

 
Spørreundersøkelse: 
Resultatene evalueres fra undersøkelsen. 
 
Vedlagt ligger søknader til norgesserien 2016.  
 
Mal for fordeling er sendt ut til fylkene og er som følger: 

1. De to første helgene i september holdes fredet på grunn av 
sauesanking. Det er store forskjeller på når sanken foregår 
rundt om i landet, og fylkene må sende inn søknader på de 
helgene som passer for fylket. 

2. En god geografisk fordeling tilstrebes. 
3. Fylker med flere alternative datoer for prøven blir prioritert. 

Dette for å få en god fordeling i sesongen.  
4. Fylker som ikke får tildelt norgesserieprøve i søknadsåret 

forsøkes prioritert påfølgende år. 
5. Norgesserien blir sett på som en helhet både fra hva som er 

tildelt tidligere og hva som er tenkt for fremtiden.   
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Vedtak: 
 
Fordeling 
Det vil gå ned fra 55 til 50 før NM og etter NM går det ned fra 45 til 40.  
Fordel: 
- For å sikre kvaliteten på prøvene 
- De fleste som vil arrangere har fått tildelt prøve på ønsket dato. 
- Den geografiske fordelingen er bedre 
- Deltagere får bedre mulighet til å velge  
- Det tas høyde for økt interesse for deltagelse i norgesserien. Alle 

prøvene i fjor var fulle.  
- Dommere får en bedre mulighet til å dømme og delta på 

norgesserien på grunn av god spredning av datoer. 
 

Tidlig start 
Dette fjernes. Det er observert at flere deltagere ikke reiser hjem tidlig 
selv om de krysser av for tidlig start. For å hindre spekulering fjernes 
dette.  
 
Reserve hund 
Melder på eget skjema. Betaler ikke ved påmelding, betaler om ledig 
plass. Gjeterhundansvarlig utarbeider skjema som godkjennes av 
prøvenemnda.  
Reserve liste er kun for 2., 3., eller 4. hund. 
Prioritering: 
- 2. hund 
- 3. hund 
- 4. hund 
- Om flere har samme antall hunder blir det tilfeldig trukket hvem som 

får gå. 
 
4. hund 
Melder på eget skjema. Betaler ikke ved påmelding, betaler om ledig 
plass. Det er maks 3 hunder i finalen per deltager. Blir offentliggjort når 
starlistene offentliggjøres. 
 
Startliste  
Offentliggjøres torsdag før prøven, i kontortiden. Reserve hund og 4. 
hund kommer med ved trekking av listene. For å delta må betalingen 
være gjennomført.  
Ingen forandring ellers.  
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Påmelding 
 
- Arrangør fylket får melde på først 
- Link sendes til fylkesleder og sekretær. Det kommer også 

informasjon at linken er distribuert på hjemmesidene til NSG 
sentralt.  Disse har ansvaret for å distribuere linken internt i fylket.  

- 10.mai åpner før NM. Bakgrunn for dette er at første prøven 
arrangeres i starten av juni. Klokken 19.00 

- 2. august åpner etter NM. Klokken 19.00 
 

Stenging 
Alle prøver stenges for påmelding torsdag en uke før startliste trekkes.  

 
Tilbakebetaling av startkontingent 
Det betales ikke tilbake start kontingent til utøvere som trekker seg fra 
prøven. Bakgrunnen for dette er å sikre arrangøren økonomi til å 
arrangere norgesserieprøvene. Prøvene etter NM sikres også økonomi.  

 
Dommere 
Dommerne skal betales med de til en hver tid gjeldende satser i NSG. 
Finalen vil bli støttet med 5000 og søknad om dommere må sendes til 
gjeterhundrådet.  
 
 
Evaluering 
Hver prøve i norgesserien blir evaluert fortløpende. I 2016 vil hver 
arrangør få sin prøve evaluert, og få en tilbakemelding på dette. 
 
 
Fordeling 2016 
 
Før NM: 

Fylke Sted Dato 

Buskerud Øvre Eiker 18-19. juni 
Rogaland Hå 13-14. august 
Hordaland Romarheim 20-21. august 
Vestfold, Akershus, Østfold Vestfold 20-21. august 
Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal 

Stryn/Horningdal 17-18. september 

Oppland Nord-Gudbrandsdalen 24-25. september 
Vest-Agder Risnes, Kvinesdal 24-25. september 
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Etter NM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/2016 Budsjett og premier 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 3: Budsjett og premier for 2015 
 
Saksutredning: 
Regnskap og budsjett for norgesserien blir gjennomgått når 
norgesserien for 2016 er bestemt.  
 
Norgesserien genererer litt under 1/3 av inntektene til 
Gjeterhundarbeidet i NSG.  
 
Vedtak: 
Endelig regnskap og budsjett sendes ut til prøvenemnda for 
godkjenning.  
 
Premiering  
Hver arrangør får beskjed om hvordan spørreundersøkelsen gikk. Alle 
arrangører skal også sende bilde av de 6 beste som tidligere. Alle 
oppfordres også til å sende til lokalavis osv. Alle arrangører har ansvar 
for å markedsføre sin prøve.  
Finale 
Samme pengepremier som fjoråret.  
Pokaler fra fjoråret 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fylke Sted Dato 

Nord-Trøndelag Levanger 15-16.oktober 
Hedmark Nord i fylket 15-16.oktober 
Rogaland Kvinnesland 15-16.oktober 
Oppland Hadeland 15-16.oktober 
Finale Møre og Romsdal 22-23. oktober 
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5/2016 Revidering Gjeterhundprøve regler 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 5: Regler for Gjeterhundprøver 
Saksutredning: 
 
Bruksprov 
Innspill bra Buskerud 
Flere innspill fra «grasrota» i Buskerud går på at 60 poengs kravet er 

for strengt. Nemda støtter disse innspillene og mener kravet burde 

senkes til 50 poeng. Til grunn for denne vurderinga ligger det at en 

hund som for eksempel mestrer henting (utgang/løsing/inndriving) på 

en ok måte men ikke mestrer driving, vil falle utenom. Nemda mener 

hentet, lydighet og god dyrebehandling (dyrevelferd) bør være det 

viktigste vurderingskriteriet, mens driving ikke er avgjørende for om 

hunden skal gis bruksprov. Hunder som ikke behersker god 

dyrebehandling og dyrevelferd bør fortsatt ikke få bruksprov 

Innspill fra Arne Loftsgarden 
Etter dommersamlingen 2016 sitter jeg med en følelse av at det vil 
være klokt å gjennomgå kravet til bruksprov på nytt. Det kommer 
tilbakemeldinger fra flere fylker om at 60 av 90 poeng er for høyt. 60 av 
100 var mer enn vanskelig nok. Om en følger dette resonnementet vil 
rent matematisk 54 av 90 poeng være riktig for å oppnå godkjent 
gjeterhundprøve.  
 
Forslag: Sette poenggrensa til 55 av 90 poeng for å oppnå godkjent 
gjeterhundprøve. 
 
 
Norgesmesterskap 
 
Innspill fra Buskerud 
De norske retningslinjene ble i utgangspunktet oversatt fra de 

internasjonale (ISDS). Makstid på 15 minutter ble ikke overført fra de 

internasjonale reglene fordi Norge på dette tidspunktet ikke hadde 

deling/singling med i prøva. Det ble derfor opp til dommer å sette en 

makstid. Likevel var forutsetningen for en slik modell at vi i Norge skulle 

ha like god tid, relativt sett, da den norske sauen ofte er tregere enn 

flertallet av sauen som blir brukt i Storbritannia. Etter at deling/singling 

kom inn i det norske mesterskapet har det i nær sagt alle år vært 
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diskusjoner omkring setting av tid. Denne diskusjonen har vært opp 

imot å få alle deltagere igjennom, versus dyrevelferd.  

 

Buskerud gjeterhund nemd henviser til at tida i de internasjonale 

reglene er satt til 15 minutter på nasjonale mesterskap. Dette mener 

nemda bør være regelen i Norge også, av følgende årsaker: 

 

- Den norske sauen er i gjennomsnitt tregere og tyngre enn 
den Britiske.  

- De norske retningslinjene for avstander mellom sentrale 
punkt på banen er større enn de internasjonale. Nemda tror 
dette skyldes feil oversetting av yards til meter. For eksempel 
er de internasjonale retningslinjene for henteavstand 400 
yards, som tilsvarer 365 meter. Total drivelengde er 450 
yards, som tilsvarer 411 meter. Totalt sett anbefales det at 
banen er ca 850 yards (det tas ta hensyn til at driving og 
utgang kan tilpasses banens geografi), som tilsvarer 776 
meter. I de norske retningslinjene er de tilsvarende 
retningslinjene 400 meter for henteavstand, 450 meter 
driving og 850 meter totalt. Dette gjør at vi i Norge både har 
større bane og kortere tid. Vi viser til at den normale tiden 
har vært satt til 13 minutter i NM. Dette går på tvers av NSG 
sitt viktigste fokus de siste årene; dyrevelferd.  
 

Det er Buskerud gjeterhund nemd sin mening at det må jobbes for å 

finne løsninger som ivaretar 15 minutter som tid i NM. Dette kan 

innebære konsekvenser som for eksempel bjelling ved et satt antall 

poeng, evt. Andre måter å ta ut ekvipasjer.  

 

Uansett mener nemda at det må vurderes hvordan arrangører kan 

sortere ut deltagere. Dette har vi sett eksempler på de siste årene, hvor 

værforhold har satt begrensninger. Buskerud gjeterhund nemd mener 

det er viktig at dette bestemmes på forhånd, all den tid vi vet 

problemstillingen vil komme.  

 

En annen konsekvens bør være at total antall meter bør ned på 

internasjonalt nivå. Dersom makstiden settes til 13 minutter bør 

avtandene kortes ned ca 100 meter totalt fra de internasjonale.    
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Avlysning av prøver 
Det må utarbeides noen regler rundt avlysing av større 
gjeterhundprøver.  
 
Små endringer på ordlyd og skrivefeil 
Noen endringer blir gjort som følge av feil oversettelse fra ISDS 
reglementet og feil.  
 
Vedtak: 
Regler for gjeterhundprøver ble revidert underveis under møtet og 
sendes til gjeterhundrådet for endelig godkjenning.  
Prøvenemnda videreformidler til gjeterhundrådet at et høringsskriv 
utarbeides til fylkene om en eventuell endring av regler for 
Norgesmesterskapet.  

 
 
6/2016 Dreiebok for gjeterhundprøver, landsprøver og NM 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 6:  

Saksutredning: 
Dreiebok for gjeterhundprøver revideres årlig.  
 
 
Vedtak: 
 

7/2016 Continental Sheepdog Championship 2017 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning: 
Norge arrangerer CSC 2017. Det har kommet klarsignal om at NSG kan 
sette ned en gruppe til å arbeide med dette.  
 
- Styringsgruppe må etableres. 
- Avtaler om tilgang på sau og arealer må skrives. 
- Tidsplan for budsjett 
- Lage markedsplan mot sponsorer - hvilket produkt kan vi tilby 

 
 
Vedtak: 
Det arbeides med å sette ned en komite.  
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8/2016 Norsk Nursery 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning: 
Norsk Nursery skal tildeles, og brev må sendes ut til fylkene med frist.  
 
Vedtak: 
Brev sendes ut til fylkene. Gjeterhundansvarlig former et brev og 
sender ut for godkjenning.  

 
9/2016  Eventuelt  
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Vedlegg 1 
 
 

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundrådet, nsg@nsg.no 

 

 

Bærum, 10. desember 2015 

 
Referat telefonmøte torsdag 10. desember kl. 20.00 
 
Saksliste: 
25/2015 Godkjenning av innkalling 
26/2015 Godkjenning av referat 31. oktober, 4. november og 5. november 
27/2015  Evaluering og avslutning Norgesserien 2015 
28/2015 Norgesserien 2016 
29/2015 Evaluering NM 2015 
30/2015 Evaluering til Dommerutvalget 
31/2015 Evaluering Norsk og Nordisk Nursery 
32/2015 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat 31. oktober, 4. november og 5. november 
 Vedlegg 2: Evaluering Norgesserien 
 Vedlegg 3: Spørreundersøkelse Norgesserien 
 Vedlegg 4: Brev Norgesserien 2015 
 Vedlegg 5: Evaluering NM 2015 
 Vedlegg 6: Evaluering dømming 2015 

 
 
Saker: 
 
25/2015 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning. 

26/2015 Godkjenning av referat 31. oktober, 4. november og 5. 
november 

  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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27/2015  Evaluering og avslutning Norgesserien 2015 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: Evaluering Norgesserien 
Saksutredning: 

   
Evaluering  
Punktene som ligger i evalueringen blir gått gjennom. En generell 
evaluering blir lagt ved i referatet. En takk til arrangørene. Kort konsis, 
etterstreber at norgesserien i 2016 skal bli enda bedre. 
 
Premiering: 

  Det skal bestemmes hva som skal gjøres med følgende premier: 
- Pengepremier 
- Pokaler for sammenlagt norgesserien 2015 
- Glassfat med inngravering Norgesserie finale 2015 
 
Det ble sett over regnskap og budsjett for 2015.  
 
Startkontingent: 
- Tilbakebetaling av 50 % av startkontigent.  
 
Brevet med evaluering av Norgesserien 2015 ble gjennomgått og rettet 
underveis på møtet.  
 
Det ble sammenfattet en evaluering fra prøvenemnda som et internt 
dokument. Evalueringer er en sammenfatning av utøverne sine innspill 
igjennom sesongen.  Dette skal brukes aktivt til neste sesong.  
 
Vedtak: 
Arrangør får kostnadene dekt etter innlevert regnskap og 5000kr i 
tillegg. Halve sum av startkontigent blir tilbakeført til alle utøvere som 
deltar i finalen.  
Som følge av dette trekkes det en liten sum fra alle pengepremier som 
deles ut sammenlagt i norgesserien. Dette justeres fra 1. til 20. plass. 
Premiene tenkt til finalen blir sendt ut fra 1-6. premie. Unghundpremie 
sendes ut. Pokaler som var tiltenkt 1.-20. plass blir beholdt til neste år 
og gravert om til sammenlagt 2016. Det lages en sak på hjemmesiden 
med info, bilde av deltagere og pokaler.  
Evaluering sendes til prøvenemnda for endelig godkjenning før den 
sendes til rådet.  
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28/2015 Norgesserien 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 3: Spørreundersøkelse 
 Vedlegg 4: Brev Norgesserien 2015 

Saksutredning: 
Det skal sendes ut brev til fylkene med søknadsfrist for norgesserien 
2016.  
Hvilken form skal norgesserien 2016 ha? 
 
Spørreundersøkelse 
Svarfrist for alle deltagere. Skjema på hjemmesidene til norgesserien.  
 
Vedtak: 
Brev til fylkene sendes ut så fort endringene er endelig godkjent av 
prøvenemnda.  
Spørreundersøkelsen jobbes videre med og skal ut til alle på nyåret. 

 
29/2015 Evaluering NM 2015 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 5: Evaluering 2015 

Saksutredning: 
Evaluering ble gjennomgått og rettet underveis på møtet.  
 

Premiering til landslag 

Premiering til Landslag som kvalifiserer seg til finale i nordisk eller em – 

en varig ting i stede for blomster. Plakett eller diplom på det som er 

prestert eller fløyte med gravering. Blomster varer ikke så lenge.  

Vedtak: 
Evaluering sendes til prøvenemnda for endelig godkjenning før den 
sendes til rådet.  
 

30/2015 Evaluering til Dommerutvalget  
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 6: Evaluering dømming 2015 
Saksutredning: 
Evaluering ble gjennomgått og rettet underveis på møtet.  
 
Vedtak: 
Evaluering sendes til prøvenemnda for endelig godkjenning før den 
sendes til rådet.  
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31/2015 Evaluering Norsk og Nordisk Nursery 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen vedlegg fulgte saken 
Saksutredning: 
Evaluering ble gjennomgått og rettet underveis på møtet.  

 
Vedtak: 
Evaluering sendes til prøvenemnda for endelig godkjenning før den 
sendes til rådet.  
 

 
32/2015  Eventuelt 

- Arbeidsmøte 
o Det er viktig at evalueringen brukes frem mot 2016 slik at 

gjeterhundprøvene blir kvalitetssikret og premiering blir 

kvalitetssikret. 

o Dato settes av i februar og avtales nærmere. 
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Vedlegg 6 
Spørreundersøkelse: 

Norgesserien 

Deltatt i 4 eller flere år: 64,6 % 

Deltatt i 2015: 79,1 % 

 

NM 

Deltatt på NM i 2015: 52 % 

Deltatt på 2 eller flere NM: 88 % 

 

 

 



Prøvenemnda 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

Sekretær: Cathinka Kjelstrup  Tlf. 416 77 608 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 

 

 



Prøvenemnda 

 

 

 
Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

Sekretær: Cathinka Kjelstrup  Tlf. 416 77 608 E-post: gjeterhund@nsg.no 

 

 

 

 


