
Til Prøvenemd og Gjeterhundråd i NSG     30.01.2022 

 

Søknad om dispensasjon fra prøvereglementet pkt 10.2 b og c ang. Nordnorgesserien  

 

Nordland gjeterhundnemd og Troms gjeterhundlag har hatt felles styremøte i dag 

30.01.2022. Vi er kommet frem til at vi ønsker å endre måten Nordnorgesserien 

gjennomføres på.  

Vi ønsker med dette å søke om dispensasjon til å arrangere en helg med Nord-Norgesserien 

med 3 prøver, hvor vi evaluerer gjennomføring og deltakelse etter serien i år. Dersom dette 

er vellykket vil vi komme tilbake med forslag om å endre prøvereglementet for 

Nordnorgesserien. Aktuelle arrangører må søke inn til prøvenemnda om å få arrangere, og 

prøvenemnda tildeler prøven etter å ha rådført seg med fylkene i region nord som har god 

kjennskap til de geografiske avstandene i nord. 

Bakgrunnen for dette er at vi de senere år ser at antall deltagere har gått ned, spesielt på 

den 2. helga (De som ligger dårligst an, møter som oftest ikke på andre helg) Vårt forslag her 

er at vi har 3. tellende prøver på ei helg. 

De senere års utvikling med færre bønder og større bruk gjør at også sankingen i Nord-Norge 

gjerne strekker seg ut til i midten av oktober. Vi ser at det er færre og færre gårdbrukere 

som stiller på prøver, tilbakemeldingen på dette er at høsten er en travel tid og man 

prioriterer ikke prøver på høsten (både bonden og hunden trenger den hvilen de kan få etter 

ei lang uke med sanking). 

I Nord-Norge er det store geografiske avstander og det går gjerne bort 2 dager med 

kjøring/reising for å komme seg på prøver. Dette medfører også større økonomiske utgifter 

både til deltakere og arrangør.  

Med dagens to prøvehelger i Nordland og Troms er utgiftene til arrangør den samme, men 

antall deltakere/inntekt går ned. Ved å samle dette til en helg vil utgiftene til arrangør gå 

ned, og det blir lettere å få dommere (mange av dommerne stiller også til NNS prøven, da 

det er få dommere som ikke stiller med egen hund). Det vil også bli lettere å finne arrangør. 

Vi ønsker med dette å se bort fra fylkesgrenser og samarbeide om dette.  

Dette vil gi bedre økonomi for lagene og vi håper at dette også gir større deltakelse på 

Nordnorgesserien. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styrene i Troms gjeterhundlag og Nordland gjeterhundnemd 


