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Fagkomiteen for Bruks har i perioden bestått av; Aud Flemsæter, Agneta Dalbakk, Inger 
Østlie, Cecilie Stenbro, Ingar Oliversen og Ellinor Antonsen. 
Sistnevnte har fungert som leder i perioden. 
 
ORGANISERING 
Fagkomiteen for bruks (FK bruks) er en komite underlagt Norsk Brukshundsports Forbund og 
NKK, med mandat pr. 13.05.2014 med endringer pr. 28.10.2015.  
 
ARBEIDSFORM 
Fagkomiteen har i 2015 hatt 9 møter, der møteformen har vært 8 møter via Skype /telefon og 
1 fysisk arbeidsmøte. 
Man har behandlet 48 saker, der det i hovedsak vært forskjellige henvendelser til 
Fagkomiteen, og dialog rundt vedtak/ beslutninger vedr. våre hovedarbeidsområder dette året.  
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
I perioden har hovedfokus for komiteen vært: Instruktørsamling trinn II og III, revidering av 
«Regler for Kåringsprøver», Utdanningsplaner trinn II og III, Dommerutdanning og 
dommerkurs. 
 
Instruktørsamling trinn II og III 
Det ble avholde Instruktørsamling for trinn II og III ved Østlies Hundesenter på Elverum den 
9-11/10. NKK, Administrasjonen v/ Merete Greaker hadde ansvaret rundt påmelding og 
registrering av disse, samt logistikken rundt betaling. NBF v/ Fagkomiteen hadde ansvaret for 
rammer, gjennomføring, det faglige, og all øvrig logistikk rundt det praktiske. 
Innholdet (tema)/agenda ble utarbeidet med utgangspunkt i ønsker fra de påmeldte.  
25 instruktører deltok på samlingen. 
Samlingen ble evaluert til svært vellykket, og et referat med sammendrag av evalueringene er 
utarbeidet, med tanke om å presentere dette på www.norsk-brukhundsport.no  
 
Revidering av - Regler for Kåringsprøver 
Fagkomiteen valgte å prioritere dette arbeidet fra start av i sesongen, og i starten på mai, lå 
alle forutsetninger til stede for å sette i gang den konkrete jobben. 
Nytt revidert forslag til Regler for Kåringsprøver ble sendt over til styret i NBF for 
gjennomgang 28/7.  Forslag til utkast «Regler for Kåringsprøver» ble sendt NKK v/ 
administrasjonen; jakt@nkk.no den 22.09. 
Videre progresjon dreier seg om tilbakemelding fra NKK 12.11. om at forslaget fra FK er 
gjennomgått av saksbehandlere i administrasjonen, sammen med endringsforslag fra dem. 
Endelig forslag til utkast «Regler for Kåringsprøver» med noen endringer tatt til etterfølgelse, 
den 04.12.2015. 
Ingen videre progresjon i prosessen i 2015. 
 
 
 
 
 
 



Utdanningsplaner trinn II og III 
Dette arbeidet har vært nedprioritert dette året fra Fagkomiteens side. 
Fagkomiteen har valgt å bruke alle ressurser på de to ovennevnte saker.  
Hva gjelder dette arbeidsområdet, så sitter FK med et allerede stort nedlagt arbeide, fra 
foregående perioder.  
En utfordring rundt arbeidet med denne utdannelsen, er at den i utgangspunktet «bygger på» 
Trinn I, grunnopplæring av hund. Arbeidsgruppa for Trinn I sitter med ansvaret for å revidere 
denne, og der mangler FK en opplevelse av konkret resultat. 
Fagkomiteen har rettet en henvendelse til «Arbeidsgruppa for Trinn I» og etterspurt en plan 
for videre arbeid, samt en antydning om når man ser for seg et ferdig utkast til forslag. 
Fagkomiteen har ikke fått konkret svar på dette, og har valgt å bruke siste del av året til å 
legge til rette for det videre arbeid, både hva gjelder Trinn II og III bruks, samt 
dommerutdannelsen. 
Her har vi kommet godt i gang, og ser for oss løsninger rundt mange faktorer.  
 
Dommerutdanning og dommerkurs 
Arbeidet med revidering av dommerutdannelsen, er så vidt påbegynt. Dette i form av en 
skisse for den teoretiske delen av et dommerkurs. 
Fagkomiteen ser dette arbeidet litt parallelt til revidering av instruktørutdannelsen, da med 
tanke på oppdeling/ moduler og grunntanker rundt oppbygningen av disse to utdannelsene. 
 
 
SAMARBEID / KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har fungert svært bra. Alle er med og 
bidrar innenfor de tema det er naturlig, med utgangspunkt i utdannelse og ferdigheter. 
Skype/telefon-møter gjør at våre muligheter for kommunikasjon og samarbeid er effektive og 
besparende. 
Fagkomiteen er også representert i «Arbeidsgruppa for revidering av Trinn I «. Cecilie 
Stenbro er vår representant der. 
Kommunikasjonen med NKK`s administrasjon fungerte bra i forhold til oppgaver rundt vår 
instruktørsamling. I forhold til øvrige henvendelser til NKK vedr vårt arbeide, så har dette 
hatt en del preg av seine tilbakemeldinger, forsinkelser og utsettelser. Dette er noe vi ønsker 
løsninger på.  
Kommunikasjonen og samarbeidet med NBF`s styre har vært effektivt og svært godt. Begge 
parter trekker i samme retning, og positive tilbakemeldinger på FK`s arbeid er motiverende.  
 
KONKLUSJON 
Fagkomiteen kan se tilbake på nok en periode hvor vi har kommet i mål med oppgaver som vi 
har valgt å «gjøre ferdig». De oppgaver vi har valgt å prioritere denne perioden, er veldig 
konkrete, og både instruktørsamlingen og revideringen av «Regler for Kåringsprøver» er noe 
som har ligget «på vent» lenge. Arbeidet med disse oppgavene var omfattende, men likevel 
motiverende.  
Fagkomiteen ser fram til å sette nye mål for sine arbeidsoppgaver og ta fatt på nye viktige 
tema og arbeide fokusert mot ferdigstillelse av nye «prosjekt».  
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