
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 

 

 

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

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundrådet  

 

 

Ås, 7. juni 2016 

 
Referat telefonmøte tirsdag 7. juni klokken 19.00 
 
Saksliste: 
12/2016 Godkjenning av innkalling 
13/2016 Godkjenning av referat 1. mars 2016 

14/2016  Norgesserien 2016 
15/2016 NM 2016 
16/2016 Norsk Nursery 
17/2016 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat fra 1. mars 2016 
 Vedlegg 2: E-mail søknad dommere 
 Vedlegg 3: Søknad fra Vestfold 

 
 
Saker: 
 
12/2016 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning. 

13/2016 Godkjenning av referat 1. mars 2016  
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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14/2016  Norgesserien 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: E-mail søknad dommere 
 

Saksutredning: 
  Det er mottatt spørsmål fra arrangør av finalen i norgesserien.  
   

Prøvenemnda har tidligere gjort følgende vedtak om dommere til 
finalen: 

 
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.  
 
Spørsmålet er om det er et krav eller ønske om to dommere. 
 
Vedtak: 
Prøvenemnda støtter finalen med 5000 når det benyttes to dommere.  
Prøvenemnda ønsker at gjeterhundrådet påser at dommere som skal 
dømme norgesserie finalen, skal ha nødvendig kompetanse og erfaring 
fra større prøver til å dømme finalen.  

 
15/2016 NM 2016 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg 

 
Saksutredning: 
Prøvenemnda har ansvaret for det prøvetekniske rundt NM 2016.  
Det har kommet flere henvendelser siste tiden rundt NM bane for NM 
2016 og bekymringer for at banen er for liten.  
Prøvenemnda og Gjeterhundrådet reviderte regler for gjeterhundprøver 
i februar. Regler for henteavstand sier at på landsprøver og NM skal 
vanskelighetsgradene være på internasjonalt nivå. Driving bør være på 
minimum 400m. 
Det står også en regel om at er man i tvil om oversettelse er det ISDS 
sine regler som gjelder.  
 
Følgende svar ble sendt til Buskerud i mars: 

NM 
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Bane i 2016 må lages etter den tiden arrangøren har disponibel med 

90 deltagere.  

Avstandene på NM er fastsatt for flere år siden og har vært brukt de 

siste 10 årene.  

Vedtak: 
Det er utarbeidet en dreiebok og regler for gjeterhundprøver hvor alt 
det tekniske rundt NM står. Det forventes at det følges opp at 
dreieboken og prøveregler er gjennomgått med arrangør. Dersom 
banen er mindre enn det som står i prøvereglene forventes det at 
vanskelighetsgraden økes på andre steder, alle momenter skal være 
med og at det er merka dyr. 
 

16/2016 Norsk Nursery 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 3: Søknad fra Vestfold 
Saksutredning: 
Det ble sendt ut en høring til fylkene om Norsk Nursery.  
 
Alternativene 
a. Bjølling – ved en fastsatt poengsum blir deltageren tatt av 

banen 
b. To arenaer i nærheten av hverandre – Man kvalifiserer seg 

dag 1 og et fastsatt antall hunder går videre til dag 2. Dag to 
kjøres med så mange hunder som mulig. 

c. Mindre bane og uten singling. Kan bli løst slik som i 2015. 
d.  En arena – alle går en gang og fordeles på dag 1 og dag 2. 5 

fra hver dag går videre til nordisk nursery. 1 til 3 deltakere fra 
hver dag går til en superfinale søndag ettermiddag for å kåre 
norsk mester.  

e. Eventuelt eget forslag på løsning fra fylket. 

 
Alternativ som ble svart på i forhold til form: 
C - 3 
B- 2 (Disse har svart at c er neste alternativ om ikke 2 baner er mulig) 
D - 2 
E - 1 - Mindre bane dag 1 med så mange som mulig, 30-35 beste dag 2 
 
Skal det være krav til deltagende hunder på nursery? 
Svar fra undersøkelsen 
Ingen: 2 
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Klasse 2: 1 
Klasse 3: 5 
 
Det har kommet inn en søknad om Norsk Nursery fra Vestfold. 
Søknaden er sendt til prøvenemnda per mail.  
 
Vedtak: 
Vestfold gjeterhundnemnd får tildelt Norsk Nursery, form på nursery blir 
bestemt når antall deltagere kommer. Dialog mellom prøvenemnda og 
arrangør opprettes rundt form på arragementet.  
Krav til Norsk Nursery blir i 2016 godkjent klasse 3 (60p) på ekvipasjen 
før påmelding. Gjeterhundrådet utfordres til å sette kriterier for 
dommer på Norsk Nursery i 2016. Søknad om bruk av dommer sendes 
gjeterhundrådet.  

 
17/2016 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, 1. mars 2016 

 
Referat telefonmøte tirsdag 01. mars klokken 20.00 
 
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.  

mailto:nsg@nsg.no
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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.  
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Vedlegg 2 

 

Eg har oppfatta det slik at det er ynskjeleg med 2 dommarar under finalen. Er det eit ynskje eller eit 

krav? 

Vi ynskjer å bruke ein utanlandsk dommar. Frankie McCullough dømmer også utanom Nord-Irland. 

Han har dømt norgesserieprøver her i landet. Og han dømde også NM 2014. Vi bed om at vi får 

godkjenning for å nytte han på norgesseriefinalen. 

Den andre dommaren er Odd Bjarne Bjørdal. 

 

Med venleg helsing 

 Atle Arnesen 

Tlf:     700 22 000 

Mob:   976 54 902 

E-post: atle.arnesen@tussa.com 

mailto:atle.arnesen@tussa.com
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Vedlegg 3 

God formiddag! 

  

Viser til gårsdagens telefonsamtaler og sender med dette inn en søknad om at Vestfold 

gjeterhundnemnd ønsker å arrangere unghundmesterskap for gjeterhunder 2016. 

  

Vi ønsker å holde mester skapet i Sande på gården Andreas Eklund arbeider. 

  

Vi har til rådighet godt hundevante sauer av typen norsk-hvit. 

  

Jeg har forstått det slik at konkurransen ønskes arrangert helgen 29. - 30. oktober. 

  

Vestfold gjeterhundnemnd består i dag av en liten gruppe aktive medlemer og vi vil 

benytte oss av andre samarbeidsparnere med å få gjennomført mesterskapet. Jeg tenker 

da spesielt på bevertning og andre ting utenom sau/hund/bane/porter og 

grinder/transport av sau etc. Vi ønsker å etablere disse samarbeidspartnere på eget 

initiativ. 

  

Hilsen 

Kurt Evje 

Leder Vestfold Gjeterhundnemnd. 

 


