
Fellesmøte Nordland gjeterhundnemnd, styret i Troms gjeterhundlag og regionkontakt nord  

11.03.2022 på Teams.  

Til stede: Øyvind Trondsen, John Edvin Johansen, Roy Aakre, Finn Engan, Tom Even Lillemo og Jørgen 

Bjørkli 

 

Sak 1) 
Har sendt inn endret forslag på reglement for NNS til NSG. Forslaget ligger i vedlagte fil. Poengene er 
likt slik vi har hatt de, da Norgesserien går tilbake til denne modellen. Har lagt inn et avsnitt om 
poenglikhet og hva som skiller, som er sakset fra Norgesseriereglene. 
 
Sak 2) 
Nordland og Leirskardalen tar arrangementet 16 -18 september. Tom Even er kontaktperson. 
 
Sak 3) 
Gjeterhundaktivitetene i Troms 2022. Øyvind gikk gjennom planlagte arrangement. Finn sjekker ut 
mulighetene for å kunne kjøre Nurcery-kvalikk i Hamarøy 15. 16 oktober. 
 

 

 

 

 

Vedlegg sak 1) 

Forslag til endringer 

 

10.Regler for Nord-Norgeserie (NNS)  

10.1. Mål  

Nord-Norgeserien heretter kalt NNS skal til enhver tid følge reglementet til Norgesserien, så langt det 

er mulig.  

10.2. Unntak  

a) Det er gjeterhundnemndene i Nordland og Finnmark og Troms gjeterhundlag som ansvaret for 

NNS blir gjennomført etter gjeldene regler.  

b) NNS-prøvene tildeles av gjeterhundnemndene i Nordland og Finnmark og Troms gjeterhundlag. 

Det veksles mellom å arrangere NNS i Nordland og Troms, men ved enighet mellom fylkene legges 

arrangementet dit det er ønskelig. Dersom Finnmark blir aktuell som arrangør, går dette inn i den 

vekselvise turnusen. NNS arrangeres over en helg med tre prøver i klasse 3 med deling og singling. 

Prøve 1 og 2 trekkes startrekkefølge. I prøve 3 starter den lavest rangerte fører sammenlagt først, og 

høyest rangert starter sist.  

c) Poeng beregningen forstås med plasspoeng. I NNS er alle tre prøvene tellende. Den med høyeste 

sum av plasspoeng vinner NNS.  

d) NNS premieres sammenlagt. Arrangørfylket har ansvar for premiering. Premiering av minst 1/3 

sammenlagt i NNS. Deltakerpremie til dem som stiller i alle NNS-prøvene.  

e) Ved avlysning av en eller flere prøver i NNS, teller resterende prøver i poengsammendraget. 



10.3. Vandrepremier:  

a) Det er 2 stk. vandrepremier for NNS, 1 stk. for vinner av NNS og 1 stk. for beste unghund (inntil 

fylte 3år).  

b) Dersom en og samme deltaker oppnår 3 napp i vandrepremien, så beholder deltakeren den til 

odel og eie. Ny vandrepremie erstattes av fylket til forgående vinner.  

c) Arrangørfylket sørger for at vandrepremier er tilgjengelig til NNS-arrangementet. 

 

10.4. Poengberegning i NNS:  

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. I de tilfeller flere hunder oppnår samme 

poengsum, skal den med den beste enkeltprøven rangeres først. Er denne lik, er det den med beste 

enkeltprøve nr. 2 som rangeres først, osv. 

 

 


