
Referat fellesmøte Nordland, Troms og Finnmark 
Søndag 8. januar 2023 på Teams 

Til stede:  
Fra Nordland gjeterhundnemnd – Roy Aakre, Tom Even Lillemo og Finn Engan.  
Fra Finnmark gjeterhundnemnd - Dan-Rune Larsen og Robert Severin Pedersen.  
Region nord av gjeterhundrådet: Jørgen Bjørkli 

Forfall: 
Nordland gjeterhundnemnd – Geir Amundsen 
Troms gjeterhundlag -  alle meldte forfall 

 

Sak 1) Evaluering av NNS over ei helg.  
De�e var ei god løsning, men det ble snakket om mulighet for å få �l fire prøver. 1 av 3 fra Nordland 
ønsket de�e,  mens de andre mente det blir he�ig med 2 prøver på lørdagen. Alle �lstede i møtet 
foretrekker 3 prøver over ei langhelg, i stedet for 4 prøver over to helger. For frem�dig deltakelse fra 
Finnmark er det også en fordel å kjøre det på ei helg. 
 
Konklusjon: Det er ønskelig å videreføre NNS med 3 prøver over ei helg. 

Sak 2) Endringer i NNS. 

 Fortsa� deltakerpremier. 
 Premiering av nr 1, 2 og 3 i stedet for 1/3-dels premiering. 
 Vandrepremier, fase ut vandrepremie �l unghund og ersta�e denne med årlig premier �l 

beste unghund. Beholde vandreskjoldet. 
 Premie fra NSG var bakt inn i startkon�ngent i 2022. Det ble ikke delt ut slik premie i �or. 

Tilbakemelding på at jakker kanskje ikke er ønsket som premie. Ulike størrelser og passform. 
Det er kanskje heller ønsket et �lskudd fra NSG gjennom startkon�ngenten �l arrangør for 
kjøp av premier. 

 Arrangørfylket skaffer dommer, og det er ønskelig å få det innarbeidet at dommer i NNS også 
kan få for�nn ved påmelding �l Norgesserieprøvene. 

Sak 3) NNS inn i Norgesserien.  
Det ble på forhånd spurt om det kunne være aktuelt å se på løsninger for å inkludere 
Nordnorgesserien i Norgesserien og videre deltakelse i Norgesseriefinalen. Det er diskutert og det er 
ikke ønsket noen endringer. Det vil gi for stor reisebelastning. 

Sak 4) Samordning terminlister.  
Det er et ønske fra Finnmark om å kjøre felles FM med Troms. Det er vik�g at Troms gir 
�lbakemelding �l de andre fylkene om de arrangerer NNS 2023. Det er ønskelig med �lbakemelding 
innen 1. februar, slik at Nordland kan komme opp med alterna�v arrangør hvis det er aktuelt. 
 
VM er 12.-16. september, og må styres unna mtp tellende prøver. NM er andre helg i oktober. Troms 
må si fra om de kjører NNS og hvilken helg. 

  



Sak 5) eventuelt. 

 Ønske om å ha et møte på NNS-helga, for å diskutere aktuelle saker. Frist for å melde inn 
saker på forhånd før NNS-helga. 

 Møte i januar med NSG. Deltakerne ber om at det åpnes for deltakelse på Teams. Det blir for 
kostbart å reise på sånne møter. 

 

Referent Jørgen Bjørkli 

 

  


