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Saksliste: 
10/2016 Norgesserien 2016 
11/2016 Norsk Nursery 

 
 
Vedlegg: 
 
 
Saker: 
 
10/2016  Norgesserien 2016 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg til saken 

Saksutredning: 
Dato for Nordisk Mesterskap er nå bestemt til 17-18. september. Det er 
da spørsmål om den norgesserieprøven som er satt opp denne datoen 
eventuelt skal flyttes.  
Det er kun en av landslagsutøverne som bor i nærheten av denne 
prøven, men her er det gode alternativer før NM som også ligger i 
nærheten.  
I forhold til den geografiske spredningen som er på norgesserien i år er 
det ikke hensiktsmessig å flytte denne prøven en helg fram. Da vil den 
måtte konkurrere med en prøve i samme område, som er lite heldig.  
 
Vedtak: 
Norgesserien blir som bestemt på arbeidsmøtet og flyttes ikke på grunn 
av dato for Nordisk Mesterskap.  
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11/2016  Norsk Nursery 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen vedlegg til saken 
Saksutredning: 
Den store pågangen på Norsk Nursery må løses, det blir nok ikke færre 
hunder som melder seg på fremover.  
 
Alternativ 

Bjølling – Ved en fastsatt poengsum blir deltakeren tatt av 
banen 
To arenaer i nærheten av hverandre – med finale dag 2 med et 
visst antall hunder.  
Mindre bane – uten singling. 
En arena – Alle går en gang og fordeles lørdag og søndag.  5 
fra hver dag går videre til nordisk. 1/3 av deltakerne går til en 
super finale for å kåre norsk mester.  

 
Bør det være et krav for å delta på Nursery? f.eks. godkjent klasse 3. 
 
Vedtak: 
Det sendes ut et høringsskriv til alle fylkene med alternative løsninger 
og brev om søkere til Norsk Nursery. Alle fylkene bes om å ta en liten 
sjekk på et ca. antall hunder i fylket som kan være aktuelle å stille 
Nursery. Norsk Nursery blir 29-30. oktober.  


