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Fagkomiteen for Bruks (FK) har tom 31.05.2016 bestått av; Aud Flemsæter, Inger Østlie, 
Agneta Dalbakk, Ingar Oliversen, Cecilie Stenbro og Ellinor Antonsen. Sistnevnte fungerte 
som leder frem til 02.03. Fra og med 02.03. ble Agneta Dalbakk konstituert som leder. 
Fra og med 01.06.2016 har Fagkomiteen bestått av; Aud Flemsæter, Inger Østlie, Anne 
Herøy, Geir Kildebo, Øystein Bjørnsengen og Agneta Dalbakk. Sistnevnte ble valgt som 
leder. 
 
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 2016 hatt 11 møter. 6 møter via Skype, 3 via telefon, og 2 fysiske 
arbeidsmøter.  
Man har behandlet 64 saker, der det i hovedsak vært forskjellige henvendelser til 
Fagkomiteen, og dialog rundt vedtak/ beslutninger vedr. våre hovedarbeidsområder ut fra vår 
aktivitetsplan.  
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
I perioden har hovedfokus for komiteen vært:  
 
Reviderte «Regler for Kåringsprøver»: Arbeidsperiode: Mai 2015 – Desember 2016.  
Høringsfrist 01.08.2016. Reviderte «Regler for Kåringsprøver» godkjent i 
Sportshundkomiteen den 14.12.2016, og vil være gjeldende fra 01.01.2017, 
 
Utdanningsplan NKK Trinn I instruktører :FK valgte å lage et helt ferdig konsept for en 
utd. plan Trinn I som tilbakemelding til NKK’s  Arbeidsgruppes forslag til utdanningsplan. 
Den ble ikke tatt til etterretning.  
FK har også i 2016 hatt en representant i NKK’s arbeidsgruppe for revidering av Trinn I. 
Cecilie Stenbro representerte FK tom 31.05.og Inger Østlie fra og med 01.06.  
Arbeidsgruppa har i løpet av høsten levert inn til NKK forslag til utdanningsplan, samt et 
forslag til pensumlitteratur /læringshefte. Prosessen er fortsatt ikke ferdigstilt. 
 
Revidert «Utdanningsplan NKK Trinn II bruks»: FK har gjennom hele året jobbet med en 
«Modulbasert» Trinn II utdanning. Her har man samlet både gamle tråder og tenkt nye tanker. 
Forslag til utdanningsplan for Trinn II bruks skal ferdigstilles på neste møte i FK i Januar 
2017. 
 
Reviderte «Regler for Brukshundprøvedommere»: Det er utarbeidet forslag til nye regler  
som ble sendt til NKK 26/7 2016.  Høringsprosessen er i gang og høringsfristen er satt til 
26.02.2017. 
 
Dommerkurs – det var planlagt og annonsert et Dommerkurs i 2016, men pga. for få 
påmeldte (5 stk.) ble dette avlyst. Det er dermed planlagt nytt i uke 28, 2017 på Sølen. 



SAMARBEID / KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har fungert bra, der telefon-møter gjør at 
våre muligheter for kommunikasjon og samarbeid er effektive og besparende. 
Fagkomiteen har kommunisert med «Arbeidsgruppa for Trinn I via vår representant i gruppa. 
I forhold til henvendelser til/fra NKK vedrørende vårt arbeide, så har dette skjedd via styret. 
FK har ellers hatt god kommunikasjon, og et godt samarbeid med NBF`s styre.   
 
 
KONKLUSJON 
Fagkomiteen har også dette år, klart å få ferdig noen av de prioriterte oppgaver vi er satt til å 
forvalte. Flere av oppgavene er, og har vært svært omfattende da de må lages helt fra bunn av. 
Fagkomiteen går på med friskt mot inn i 2017, der målsetningen er å ferdigstille planlagte 
oppgaver ut fra vår aktivitetsplan og jobbe systematisk for å legge best mulig til rette, for 
Brukshundsporten.  
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