
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  

 

 

Bærum, 13. desember 2016 

 
Referat telefonmøte tirsdag 13. desember kl. 19.00 
 
Saksliste: 
23/2016 Godkjenning av innkalling 
24/2016 Godkjenning av referat 15. august 
25/2016  Evaluering Norgesserien 
26/2016 Evaluering NM 
27/2016 Evaluering Norsk Nursery 
28/2016 Sak med for sent innmeldt prøve 
29/2016 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat fra 7. juni 2016 
 Vedlegg 2: Evaluering fra NM komiteen.  

 
 
Saker: 
 
23/2016 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning om rettelse av dato og 

dag. 

24/2016 Godkjenning av referat 7. juni 2016  
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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25/2016  Evaluering Norgesserien 
Dokument som fulgte saken: 

 Ingen vedlegg fulgte saken 
 

Saksutredning: 
Prøvenemnda får gjennom sesongen tilbakemeldinger fra utøvere og en 
sammenfatning lages som en oppsummering.   

  Et eget dokument legges ved som evaluering til rådet. 
   
 

Vedtak: 
Evalueringen sendes på mail til godkjenning av prøvenemnda, og 
legges ved dokumentene til gjeterhundrådet. 

 
 
26/2016 Evaluering NM 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 2: Evaluering fra NM komiteen 

 
Saksutredning: 
Prøvenemnda har ansvaret for det prøvetekniske på NM, og skal 
evaluere dette.  
 
Vedtak: 
Evalueringen sendes på mail til godkjenning av prøvenemnda, og 
legges ved dokumentene til gjeterhundrådet. 

 
27/2016  Evaluering Norsk Nursery 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg fulgte saken 

 
Saksutredning: 
Prøvenemnda har ansvaret for å evaluere norsk nursery. Et eget 
dokument utarbeides for saken. 

 
Vedtak: 
Evalueringen sendes på mail til godkjenning av prøvenemnda, og 
legges ved dokumentene til gjeterhundrådet. 
 

 
 
 



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 

 

 
28/2016  Sak med for sent innmeldt prøve 

Dokument som fulgte saken: 
 Vedlegg 3: Email korrespondanse 

 
Saksutredning: 
Systemet for innmelding av gjeterhundprøver er slik at i noen fylker er 
det åpent for innmelding av gjeterhundprøver, og i noen fylker er det 
kun en person som melder inn prøver. I Møre og Romsdal er det tilfellet 
at det er en person som godkjenner og melder inn prøver for fylket.  
I dette tilfellet ble prøven sendt til personen som hadde ansvar for å 
melde inn i god tid, men det ble glemt å melde inn til NSG. Prøven ble 
avholdt med godkjent dommer og fulgte reglene. Det ble merket i 
ettertid at prøven ikke var på terminlisten og ansvarlige for å melde inn 
prøver sendte mail om forespørsel å få prøven på terminlisten i 
etterkant.  
 
Det er et enormt press på den som skal melde inn prøver til NSG.  
Tidligere tilfeller i samme situasjon er nektet å innmelde etter prøven er 
avholdt og er besvart med at det ikke er mulig å melde inn prøven i 
etterkant.  
 
Prøvenemnda oppfordrer til at gjeterhundrådet ser på løsningen om at 
en person er kontaktperson kikkes på av landsrådet. Denne løsningen 
ser ut til å være tungvinn for flere fylker og man kommer opp i 
situasjoner hvor  

 
Vedtak: 
Gjeterhundrådet oppfordres til å se på systemet i dag for innmelding av 
gjeterhunprøver. Søknaden om å få melde inn prøven etter den er 
avholdt avslås.  

 
 
29/2016 Eventuelt 
 



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 

 

Vedlegg 1 
 
Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås 

Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup 

Kopi til: Gjeterhundrådet  

 

 

Ås, 15. august 2016 

 
Referat telefonmøte mandag 15. august klokken 20.00 
 
Saksliste: 
18/2016 Godkjenning av innkalling 
19/2016 Godkjenning av referat 7. juni 2016 

20/2016  Norsk Nursery 2016 
21/2016 Norgesserien høring 
22/2016 Eventuelt 
 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat fra 7. juni 2016 
 
 
Saker: 
 
18/2016 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling blir godkjent uten anmerkning. 

19/2016 Godkjenning av referat 7. juni 2016  
  Vedtak: Referat blir godkjent uten anmerkning. 
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Leder: Arne Loftsgarden  Tlf. 995 55 588 E-post: arneloftsgarden@hotmail.com 

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

 

20/2016  Norsk Nursery 2016 
Dokument som fulgte saken: 

 Vedlegg 2: E-mail søknad dommere 
 

Saksutredning: 
   

Dommer:  
Rådet har godkjent dommer for arrangementet Peter Morgan.  
Det er satt ned følgende kriterier for dømming av NM, 
Norgesseriefinalen, Nord-Norgeseriefinalen og Norsk Nursery: 
 
For å dømme NM, Norgesseriefinalen, Nord-Norgeserie finalen og Norsk 
Nursery skal dommeren ha dømt minimum 1 landsprøve, nasjonalt eller 
internasjonalt de 2 siste årene og ha deltatt på siste dommerkurs.  
Internasjonale dommere skal det dokumenteres at har dømt større 
prøver eller mesterskap. For alle disse mesterskapene må søknad 
sendes til Gjeterhundrådet for godkjenning av dommer.  
 
Påmelding 
Det må settes en påmelding og en frist for påmelding til Norsk Nursery.  
Norsk Nursery går siste helg i oktober. I 2015 var påmelding 20. 
oktober.  
For å ta høyde for rushet som var i fjor og den pågangen som antas å 
komme bør fristen være noe tidligere, men samtidig så sent at flere har 
mulighet til å godkjenne hunden i klasse 3 som er kravet for å stille.  
 
Forslag til påmelding: 3. oktober 
Frist: 10.oktober 
 
Form 
Det er gjort følgende vedtak på form: 
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.  
 
Invitasjon 
- Hvilken prøve de har gått 
- Vanskelighetsgrad  
- Kvalifisering til nordisk nursery – 10 plasser  
- Krav til 60 poeng 
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Vedtak: 
Påmelding til Norsk Nursery starter den 3. oktober, og stenger 7. 
oktober. Det blir åpen påmelding, alle kvalifiserte kan melde seg på. 
Det blir da kommet med form utifra spørreundersøkelsen. Forslag til 
invitasjon blir skrevet og sendt over for godkjenning. Pris på Norsk 
Nursery blir samme som på Norgesserien.  
 

 
21/2016 Norgesserie høring 

Dokument som fulgte saken: 
 Ingen vedlegg 

 
Saksutredning: 
Det ble bestemt tidligere i år at det skal kjøres en høring om 

norgesserien og utviklingen fremover.  

Prøvenemnda får gjennom hver sesong tilbakemeldinger gjennom 

utøvere som deltar i norgesserien, fylkesledere og arrangører av 

norgesserieprøver, og går gjennom dette årlig i en evaluering av 

norgesserien. Året etter blir dette fulgt opp og små justeringer gjøres.  

Etterspørselen på norgesserien har blitt voldsom, og systemet må 
tilpasses slik at det kan ta høyde for den store økningen i deltager 
antall. Det ble bestemt tidlig at norgesserien skal ut på høring slik at 
utøvere og arrangører skal kunne komme med forlag og 
tilbakemeldinger. 
 
Høring 
Hvem kan svare?  
Alle, fylkesledere, utøvere, arrangører?  
 
Innhold 
Hva skal høringen inneholde, og skal det være forslag?  
Hvilke forslag til endringer har vi?  
Hva har norgesserien bidratt med? 
 
Fakta 
Antall deltagere med poeng i norgesserien  
Antall påmeldte deltagere – nå og da.  
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Antall påmeldte deltagere er høyere enn antall deltagere med NS 
poeng.  
 
Vedtak: 
Cathinka former en start på et høringsutkast med spørsmål og sender 
rundt for innspill. 

 
 
22/2016 Eventuelt 
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Vedlegg 2 

          Lier 20.11.2016 

Norsk Sau og Geit         

Postboks 104 

1431 Ås 

 

 

Evaluering av NM Gjeterhund i Lier 7.-9.10.2016 

 

NM-komiteen gjeterhund 2016 har hatt et evalueringsmøte der vi oppsummerte stevnet. 

 

I hovedsak var vi godt fornøyd med arrangement, og har fått mange positive tilbakemeldinger, 

både fra deltakere og fra publikum. Vi har noen spørsmål og forslag med tanke på 

forbedringer ved seinere arrangementer, og dette ønsker vi å formidle til NSG.  

 

Resultatservice 

Komiteen mener det er behov for bedre programvare. Det er lite effektivt hvis hver ny komite 

må ta en stor engangsutgift. Denne utgiften utgjør en betydelig del av de totale utgiftene til 

arrangementet. Vi mener NSG burde ta dette som en investering, og NSG kunne da leie ut 

utstyr til arrangørene. Dette vil kunne lette arbeidet for seinere komiteer, og vi mener det er 

svært viktig at NSG jobber videre med det.  

 

Hjemmeside og sosial medier 

Det ville vært lettere for komiteen hvis vi hadde noe å starte med. Vi stiller spørsmålet om 

NSG kan bidra slik at det som vår komite utviklet, kan brukes av neste komite? Det kan lette 

den økonomiske situasjonen for et stevne hvis NSG kan bidra med et opplegg så man slipper 

å starte på nytt hver gang. Vi stiller vårt opplegg til disposisjon. Det forutsetter at man tar 

vedlikeholdskostnad fra 1.1.2016 og utover. Da man trolig kan «fryse» abonnementet i noen 

tid, behøver det ikke å bli så stor kostnad. 

 

Oppnevning av dommere 

Vårt inntrykk er at det fungerte godt med separat dømming på kvalifiseringsdagene og med 

felles dømming på finaledagen. I forbindelse med oppnevningen av dommerne, hadde 

komiteen forslag på utenlands dommer (komiteens ansvar) og på norsk dommer (komiteen 

hadde forslag). Når det gjelder NSG’s oppnevning av den norske dommeren, har vi forstått at 

den oppgaven ble delegert til dommerutvalget. Komiteen mener det er mer hensiktsmessig at 

Gjeterhundrådet selv står for oppnevningen. Gjeterhundrådet er et demokratisk valgt organ. 

På bakgrunn av forslag fra NM-komite, mener vi det må være tilstrekkelig med en prosess 

internt i Gjeterhundrådet.   

 

Stevnekomite for forhold som oppstår under stevnet 
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Vi hadde nedsatt en stevnekomite, med tanke på eventuelle klager eller andre forhold som 

krevde avgjørelser underveis på stevnet. Vi hadde litt utfordringer med å få avviklet første dag 

av NM tidsmessig, det blir jo også tidlig mørkt på den tida. Stevnekomiteen vurderte å gjøre 

justeringer i gjennomføring. Det oppstod da noe uklarhet om rollen til NSG: Skal de ha en 

sekretærrolle i stevnekomiteen? For seinere arrangementer bør det være tydelig avklart og 

felles forståelse av hvilken rolle NSG skal ha i stevnekomiteen. 

 

 

Publisering av startlista 

Som et siste punkt vil vi nevne at da startlista ble offentliggjort, kom den først på NSG’s side. 

Etter vår oppfatning bør startlista offentliggjøres først – eller i hvert fall samtidig - på den 

offisielle NM-siden, i vårt tilfelle www.nmgjeterhund2016.no. 

 

Stevneøkonomi 

Slik det ser ut nå vil vi få et overskudd på ca 50 000 kr på årets NM i gjeterhund. Dette 

skyldes god publikumsoppslutning, et godt samarbeid med våre sponsorer og en stor 

dugnadsinnsats. Når regnskapet er gjort opp, vil beløpet bli overført til Buskerud Sau og Geit 

med anmodning om at midlene blir brukt til gjeterhundopplæring i Buskerud. 

 

Til slutt vil vi takke NSG for godt samarbeid i forbindelse med NM Gjeterhund 2016, og så 

håper vi på positiv behandling av spørsmålene foran. 

 

 

Vennlig hilsen  

Jon Sand 

Leder i NM-komiteen Gjeterhund 2016                         Astrid Aass 

        Sekr. 

 

http://www.nmgjeterhund2016.no/

