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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.  
 
ORGANISERING 
Komiteen er direkte underlagt Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
ARBEIDSFORM 
Komiteen har innenfor dette året hatt 2 telefonmøter, Johnny og Kristoffer har også hatt 2 
fysiske møter. Komiteen har også hatt en del dialog pr telefon og mail til den enkelte og 
NBF`s leder.  
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
I inneværende år har hovedfokus for komiteen vært:  
 
Generelt:  
Historikk: Samle inn historikk rundt Forsvarshund og Nordic Style Trials i Sverige. 
Prosesser rundt «Svenskeskydd» og historie/ statistikk rundt sporten i Sverige. SBK har vært 
positivt behjelpelig med dette, og sendt oss materiale. Dette med det mål å kunne 
sammenligne og lære av det arbeide som SBK har gjort og gjør. 
Komiteen har også sett på lovverket rundt dette. 
Vi har også jobbet videre med deler av 2015 produksjonen: 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.  
Komiteen har også begynt å sett på utdanningsplaner for dommer, figurant og hundefører. 
 
Sølenkurset uke 28 
Det ble avholdt en Forsvarhund gruppe under det årlige kurset til NBF. Her var Peder Z. 
Christiansen instruktør. Han hadde hjelp av Jo Lund som figurant under hele kurset. Jo Lund 
var figurant på banen mens Peder virket som instruktør. Det administrative ble gjennomført 
av kurssekretær Elisabeth Lutdal. Det faglige ble ivaretatt av Peder Z. Christiansen. Kurset 
var vellykket. Planen for 2016 var som foregående år; 2 grupper i Forsvarshund. Dette lot seg 
ikke gjennomføre pga for lite påmeldte. Kravene for deltagelse var uendret fra 2015. Det kan 
vise seg at det er en tendens til kun å være omtrent de sammen menneskene som ønsker å 
komme på denne gruppen. 
 
Kriterier og Krav for hund og hundefører 
Komiteen startet dette arbeidet etter ukeskurset 2015 og ferdigstilte det i november 2015 for 
så å sende det inn til NBF. Her har det kun vært noen små justeringer, så nå skal disse være 
gjeldene. Disse kravene er p.t. uendret . 
 
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 2015 for 
så å sende det inn til NBF. Disse er også sett på men uendret. 
 



Utdanningsplaner  
Disse er i perioden kun diskutert, det gjelder dommer, figurant og hundefører. Dette må etter 
hvert vurderes å komme inn som et samarbeid med Fagkomiteen for bruks. Dette for å trekke 
veksler på det arbeid som der er gjort med tanke på utdanningsplaner. 
 
 
NOM 
Forsvarshund hadde deltagelse i NOM på Nannestad.   
1 deltagere, Peder Z. Christiansen oppnådde en 5. plass. Det ble også 3. plass lag. i NOM. 
Johnny Knutsen representerte Norge som dommer i Forsvarshund.. Frank Mellemsæther 
bistod Nannestad og Omegn Hundeklubb under NOM som øvingsleder for Forsvarshund på 
en veldig bra måte.  
 
 
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. Vi satte oss noen tidsfrister på høsten som vi ikke har klart og 
overholde. Her mangler vi noe innspill fra medlemmer av komiteen for å ferdigstille dette. 
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 godt. 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 kunne bli et offisielt program, og således kunne 
være et program som letter det nordiske samarbeidet rundt Nordisk Mesterskap. 
Forsvarshund komiteen ser fram til å sette nye mål for sine arbeidsoppgaver og ta fatt på dette 
givende og krevende arbeidet.  
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