
Styremøte på Skype 03.04.14 klokka 20.00 

Tilstede Johnny Eliassen, Jørgen Bjørkli og Ester Nordby 

 

Sak. 1 NNC regler 

Sak.2 NM uttak 

Utkast NNM/NNC regler 

 

1.       Regler for NNC: 

 Nordnorsk cup og mesterskap videre kalt NNC, i bruk av gjeterhund, er etablert for at utøvere fra Nordland, 

Troms og Finnmark for at de skal ha et konkurransetilbud ut over de vanlige prøvene. 

a.        Norsk Sau og Geit (NSG), gjennom fylkeslagene i Nord-Norge, er hoved- arrangør og ansvarlig for at NNC   

blir gjennomført etter gjeldende regler utarbeidet av NSG. 

b.       NNC skal i størst mulig grad følge reglene i Norges serien. Dette gjelder både henteavstand og lengde på 

driving.  På samtlige prøver skal deling og/eller singling inngå som moment, og en av prøvene bør ha begge 

momentene. 

2.       Annonsering og pressedekking: 

Annonser:  

Den lokale arrangør annonserer arrangementet. 

Internett: NSG er ansvarlig for at terminlista legges ut på NSG sine internettsider. Terminlista som legges ut på 

internett skal som minimum vise hvilke prøver som inngår i NNC/NNM.  

Annen form for pressedekning på internett har arrangørene ansvaret for. 

  

Presse:  Det er de enkelte arrangører selv som er ansvarlig for pressedekningen. 

 

3.       Gjennomføring av arrangementene: 

Det er gjeterhundlagene/nemdene i de forskjellig fylkene som er ansvarlig for gjennomføring av NNC i 

samarbeid med lokallag i NSG 

1.       Fordeling av prøvene mellom fylkene: Prøvene rulleres på de ulike fylkene. 

2.       Mattilsynet: Den lokale arrangør varsler Mattilsynet i god tid i forkant av arrangementet. 

3.       Påmelding til prøven: NNC  er beregnet for personer bosatt i Nord-Norge. Personer bosatt utenfor kan 

allikevel delta på de enkelte prøvene, men får ikke plasspoeng i cupen og kan heller ikke delta i en evt. finale. 

Det sammer gjelder for personer bosatt i utlandet. Førere fra Nord -Norge har første prioritet. 

4.       Ant hunder pr. person. Er satt til maks 3 hunder pr. fører. Hvis det er plass åpnes det for flere hunder. 

 

5.       Innbetaling: Skal skje ved forhåndbetaling til den lokale arrangør innen angitt tidfrist. Innbetalt 

startkontingent betales ikke tilbake, uansett grunn. Etterpåmelding blir pålagt et gebyr på kr, 100,- pr. fører 

og skal starte først. 

 6.       Resultater: Rett etter prøven skal den lokale arrangør kontrollere og tildele plasspoeng til deltagerne og 

utarbeide sammenlagt liste.  

7.  Arrangør står fritt til å gjøre nødvendige tiltak for at arrangementet skal kunne gjennomføres. 

 

 

 



 

 

4.       Poengberegning i NNC   

 

  1   NNC. Følger poengsystemet til landsprøvene. 

 

1. plass 50 poeng                               9. plass 28 poeng 

2. plass 46 poeng                               10.plass 26 poeng 

3. plass 43 poeng                               11.plass 24 poeng 

4. plass 40 poeng                               12 plass 22 poeng 

5. plass 37 poeng                               13 plass 20 poeng 

6. plass 34 poeng                               14 plass 18 poeng 

7. plass 32 poeng                               15 plass 16 poeng  

8. plass 30 poeng                               16 plass 15 poeng osv... 

Videre ned med 1 poeng for hver ned til plass nr. 30. 

 

2.     Resultatlistene for NNC skal utarbeides ved å summere plassifrene for de respektive prøvene. Det skal 

strykes en prøve, slik at de 3 beste prøvene er tellende. På den første prøven som kårer Nord Norsk Mester, 

skal det beregnes plassiffer i NNC. Finalen i NNM er ikke tellende. 

3.     Ved lik poengsum:  I de tilfeller flere hunder oppnår samme poengsum, skal den med den beste prøven 

rangeres først. Er denne lik, er det den med beste prøve nr. 2 som rangeres først, osv. 

 

5.       Premiering i NNC:  

Den lokale arrangør er ansvarlig for økonomi og premiering for hver enkelt prøvehelg. 

1.     Enkeltprøver i NNC skal premieres i et plassiffer system (1,2,3 osv.). Her skal en ikke ta hensyn til 

bostedsadresse. 

2.     NNC – De premieres etter best av 3 av 4 prøver. NNC premieres siste konkurransedagen.  

3.     Vinnere i NNC: Det er satt opp en vandrepremie til vinner av NNC og en vandre premie til beste unghund i 

NNC. Utregnes etter siste løpet i NNC og de tre beste løp er tellende. (Unghund: Hundene regnes som 

unghunder inntil fylte 3 år) 

   a.        Vinnerpremie + vandrepremie tilkommer vinner av NNC pr. løp og sammenlagt. 

   b.       Premie for 2 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt. 

   c.        Premie for 3 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt. 

   d.       Premie for beste unghund + vandrepremie. 

 

Poengfordeling 
 

Poeng til Landslaguttak. 

1 plass 70 p 

2 plass  50 p 

3 plass  20 p 

 

Sak 2 

 

Ang. uttak til NM. Styret diskuterer hvor vidt NNC prøvene som går på Stokmarknes helga før NM skal telle for 

Troms. 

Ang. bestilling av billetter og reise til NM er styret usikker om det kan bli kort varsel 

Vi blir enig om å kjøre en høringrunde blant våre medlemmer ut April.  

Jørgen legger ut høringen på hjemmeside og sender inn vårt utkast til prøvenemda.  



Møtet hevet klokken 22. 50       Ester Nordby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


