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Sak. 1 Innmelding av prøver 

Sak. 2 Brev til nsg prøvenemda  

Sak.3  Johnny orienterer om dommersamling 

Sak. 4 Høring om deltakelse i NM for personer med utenlansk statsborgerskap. 

Sak. 5 Evt:  

Tilstede Johnny Eliassen, Herleif Jenssen, Ester Nordby 

 

Møteinnkaling godkjent 

Sak.1 Innmelding av prøver. 

 Herleif redegjør prøvene han har fått utarbeidet og vi fastsetter dato og melder dem inn. 

DP 10 aug. Målselv klasse 1 Håkon Stensrud 

DP 30 og 31 august  Balsfjord  Klasse 1 og 3    Jørgen Bjørkli     

DP 13 og 14 sept.   Balsfjord Klasse 1 og 3 Jørgen Bjørkli Troms Cup, NM uttak 

20 og 21 sept. FM Nordreisa FM 20.aug klasse 1 og 3 DP 21. aug. Klasse 1 og 3 Anders Boltås 
Troms cup, NM uttak 

27 og 28 sept.  NNM/NNC Lavangen Klasse   3 Ellen Johnsen   Troms cup (Innledende runde 
NNM), NM uttak 

Det er klasse 3 prøvene som teller i t-cup og NM uttak alle prøvene. Troms Cup og NM uttak er 
foreløpig et forslag. 

 

Til NNM/NNC skal vi finne større bane som kan passe til et slikt mesterskap. Herleif har allerede 
kontaktet Tor Harald Simonsen og fått noen telefonnummer. Jobber med saken 

Bruke Ellen`s sauer. TGL tar kontakt med Håkon Stensrud for å høre med han om han har 
mulighet å kjøre. Herleif jobber med det. 

Ellen Johnsen har sagt at Aud kan ha kiosk. TGL står som arrangør og TGL tar kontakt med Ellen 
for å høre hva Ellen skal ha for leie. Ester Nordby tar seg av dette. Utstyr og grinder låner vi hos 
Jørgen. 

Ester Nordby sender inn prøvene til NSG 



Sak. 2  

Møtedeltagerne leser gjennom brevet som er skrevet til NSG prøvenemda ang. nnc reglene. 
Johnny redigerer det og legger det ut på styremedlemsiden på FB og ber om at det gies beskjed 
når det er lest.  Så sender Johnny brevet på e-post til NSG prøvenemda.  

Sak. 3 Dommersamling 

Johnny Eliassen har hatt telefon møte med Region dommerne Arne Loftsgarden, Magnus 
Grimeland, Jon Aas, Per Fremo. NSG har satt av kr. 30 000 til å oppdatere dommerne i alle 
regionene, noe som er lite penger.  

TGL skal se på saken om hvor vi kan ha dommersamling. Johnny luftet tanken om at vi kunne slå 
oss i sammen med en region sørpå og kjøre dommersamlingen det i lag med dem. 

Troms gjeterhundlag kan i samarbeid med dommerne i region komme med forslag om hvem vi 
ønsker som dommer instruktør. 

Sak. 4  Høring om deltakelse i NM for personer med utenlansk statsborgerskap. 

Vi går gjennom forslagene og foreslår punkt 2 som lyder: 

Utenlandske statsborgere som deltar i NM må ha hatt fast bopel/adresse i Norge siste 3 år (eller 5 år). 

Dette gir rett til start i NM, deltakelse på landslag, og kan bli norsk mester. 

Johnny sender inn resultat. 

Sak. 5 evt:  NNC regler 

Gjennomgår forslagene og tar det opp ved neste møte. 

 

 

Neste møte torsdag 03.04-14  på skypen klokka 20.00 

 

Møtet avsluttet klokken 22.05 

 

 

Ester Nordby 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


