
Uttaksreglement - MRGL  

Styret i MRGL har vedtatt følgende generelle kvalifiseringsopplegg for uttak til Norgesmesterskap i 

Gjetarhund, og dette skal legges til grunn for uttak av Møre & Romsdal sitt lag til NM i Gjetarhund. 

 

Kvalifikasjonsopplegg NM i Gjetarhund for Møre & Romsdal: 

 Totalt 5 til 7 prøver, der den dårligste (eller 2 dårligste prøveresultata) slettes frå grunnlaget 
for utregningen. 

o Aktivitetsplanen (som forelegges årlig Årsmøtet i MRGL) lister de planlagte prøvene 
som kan gjelde som underlag til kvalifisering. 

o Årsmøtet i MRGL vedtar det årlige kvalikkopplegget som bør innholde; 2-4 
distriktsprøver i klasse 3 fra lokallagene (geografisk fordeling utover i fylket bør 
tilstrebes), videre FM (dobbelhent/sort) og Landsprøve.  

o Prøve standarden må være høy slik at fylket sender de beste til i NM og evt finale 
 

 Innbyrdes plassering innad i fylket på dei enkelte uttaksprøvene  

 Poeng ihht til poengskala (1 pl. 15p, 2 pl. 12p, 3pl. 10p, deretter, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) 
o Det dårligste resultatet til den enkelte strykes automatisk slik at poengene fra de 

gitte antall beste prøvene summeres. 
o Ved poenglikhet går den med beste plassering(er) forran. 

 

 Ingen prøvehund som skal gå kvalifiseringsprøve til eit NM kan gå på arenaen/banen før 
kvalifiseringsprøven avholdes, minimum 1-en uke i forveien. 

 Viser resutatet etter en endt uttaksprøve for mange brudd (minimum 35% av det totale 
antall deltakere fra fylket som stiller til uttaket d.å) slettes denne uttaksprøven fra 
underlaget, og MRGL styret vil ha ansvaret for å erstatte den med en annen prøve som 
holder standard. 

 De beste fra denne kvalifiseringen (pluss en reserve) ihht NSG bestemt antall deltagere fra 
fylket, danner Møre & Romsdal sitt lag til Norgesmesterskap i Gjetarhund. 
 

 Endelig vedtatt årlig kvalifiseringsopplegg og arbeidsplan publiseres på heimesida sin 
aktivitetskalender - MRGL.NO 
 

 
 
Styret i MRGL 


