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Komiteen for Forsvarshund har i perioden bestått av Johnny Knutsen, Peder Z. Christiansen, 
Odd E. Magnes, Sjur Haugen og Kristoffer Modell. Sistnevnte har vært leder i perioden. 
Anders L. Navjord fungerte som leder fram til 01.04.2015 til han valgte å trekke seg. 
 
 
ORGANISERING 
Komiteen er direkte underlagt Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
ARBEIDSFORM 
Komiteen har siden undertegnede tok over som leder (01.04.2015) hatt 1 telefonmøte og 1 
fysisk møte samt en del dialog pr telefon og mail til den enkelte og NBF`s leder.  
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
Ble avholdt kurs i Forsvarshund ifm NBF`s Sølenkurs i uke 28, 2015. 
I perioden etter Sølenkurset har hovedfokus for komiteen vært: Kriterier og krav for hund og 
hundefører for å kunne delta på Forsvarshund gruppen på ukeskurset på Sølen. Kriterier og 
krav til hva som kreves for å kunne stille som ekvipasje i Forsvarshund i NOM. Har begynt å 
sett på utdanningsplaner for dommer, figurant og hundefører. 
Forsvarshund hadde deltagelse i NOM i Sverige:  2 deltagere, Peder Z. Christiansen med en 4. 
plass og Øivind Flenstad på en 5. plass. De fikk også 3. plass lag. i NOM. Johnny Knutsen 
representerte Norge som dommer i Forsvarshund. 
 
Sølenkurset uke 28 
Det ble avholdt en Forsvarhund gruppe under det årlige kurset til NBF. Her var Odd E. 
Magnes instruktør pluss at undertegnede var instruktør på formiddags øktene. Det 
administrative ble gjennomført av kurssekretær Elisabeth Lutdal. Det faglige ble ivaretatt av 
Odd E. Magnes. Kurset var vellykket. Planen for dette året var å få 2 grupper der Odd E. 
Magnes og Peder Z. Christiansen skulle ha 1 gruppe hver. Dette ble ikke gjennomførbart pga 
for strenge krav til deltagelse. Det vil i 2016 prøves å lette på disse. 
 
Kriterier og Krav for hund og hundefører 
Komiteen startet dette arbeidet etter ukeskurset 2015 og ferdigstilte det i november for så å 
sende det inn til NBF. Her har det kun vært noen små justeringer, så nå skal disse være 
gjeldene.  
 
Kriterier og krav til hva som kreves for å kunne stille som ekvipasje i Forsvarshund i 
NOM 
Komiteen startet dette arbeidet etter ukeskurset 2015 og ferdigstilte det i november for så å 
sende det inn til NBF. 
 
Utdanningsplaner  
Disse er i perioden kun diskutert, det gjelder dommer, figurant og hundefører. Dette må etter 
hvert komme inn som et samarbeid i Fagkomiteen for bruks. 
 
 



NOM 
Som beskrevet med deltagere og dommer ovenfor i Hovedsaker i Perioden. 
 
 
SAMARBEID / KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen og samarbeidet i komiteen har fungert bra. Alle medlemmene bidrar på en 
god og effektiv måte. Vi har i perioder vanskelig for å få til møter da mange har hatt 
kolliderende aktivitet. Mye av korrespondansen har foregått på mail og telefonsamtaler til de 
enkelte medlemmene. 
Kommunikasjonen og samarbeidet med NBF`s styre har vært effektivt og svært god. Begge 
parter trekker i samme retning, og positive tilbakemeldinger på Forsvarshund komiteen`s 
arbeid er motiverende.  
 
KONKLUSJON 
Forsvarshund`s komiteen kan se tilbake på en periode hvor vi har kommet et godt stykke på 
vei for å tilrettelegge for at denne sporten skal bli en naturlig del av NBF`s brukshundprøve 
program. 
For at komiteen skal komme videre i sitt arbeid er vi avhengig av at det blir gjort innspill inn 
til NKK fra NBF og Nordisk komite.  
Forsvarshund komiteen ser fram til å sette nye mål for sine arbeidsoppgaver og ta fatt på dette 
givende og krevende arbeidet med utdanningsplaner når NKK har godkjent det.  
 
 
Forsvarshund komiteen 
 
Kristoffer Modell 
Leder 
 


