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Norsk Brukshundsports Forbund
Norsk Brukshundsports Forbund ble stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske 
Tjenestehunders Forbund (NTF). I 1989 skiftet Forbundet navn til Norsk Hunde
sports Forbund (NHF), og i 1990 fikk Forbundet det navnet det har i dag, Norsk 
Brukshundsports Forbund (NBF).

NBF er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. Alle norske 
klubber som har brukshundsport i sine aktivitetstilbud kan opptas som medlem
mer. NBF er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen  Forbundets 
virkeområde. NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med 
tilslutnings eller samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av 
 Forbundstinget.

NBF samarbeider med NKK, og skal ivareta brukshundsporten i Norge. Sam
arbeidsavtalen med NKK har som formål å legge forholdene til rette for å bedre 
vilkårene for brukshundsporten i Norge, samt å avgrense ansvarsforholdet mellom 
de to organisasjonene.

NBFs formål er å fremme brukshundsporten i Norge og internasjonalt, herunder 
bidra til samarbeid mellom klubbene og representere disse nasjonalt og inter
nasjonalt. NBF skal arbeide aktivt for å øke rekrutteringen til brukshundsporten 
generelt og brukshundprøver spesielt.

NBF skal ivareta opplæring av instruktører og dommere på riksnivå. Dessuten 
 påvirke at relevant opplæring blir satt i gang på klubbnivå.

NBF skal oppfordre klubbene til å arrangere stevner, og til å samarbeide om termin
lista. NBF skal arbeide for kontinuerlig forbedring og oppdatering av regelverket.

Norsk Brukshundsports Forbund

Postboks 147 Stovner, 0913 Oslo
Telefon:  90 72 46 15
Postgironummer: 0536.11.18504

Hjemmeside: http://www.norsk-brukshundsport.no
E-post: sekretaer@norsk-brukshundsport.no

Styret:

Leder  Bjørnar Strand
Telefon: 99 71 06 66
E-post: leder@norsk-brukshundsport.no

Nestleder  Kristoffer Modell
Telefon: 91 64 20 04
E-post: kmode@online.no 

Kasserer Erik H. Østbakken
Telefon: 62 42 10 48 - 97 18 25 79
E-post: e.oestbakken@c2i.net

Sekretær Elisabeth Østbakken
Telefon 62 42 10 48 - 90 72 46 15
E-post: e.oestbakken@c2i.net

Styremedlem Mette Madsen Falck
Telefon: 97 59 41 01
E-post: Mette.madsen.falck@nli.no    

Styremedlem Per Arne Bakke
Telefon: 92 01 22 49
E-post: perabakk@online.no

Varamedlem Vigdis Knutsdotter Stifjell
Telefon: 90 73 16 44  – 32 76 87 37
E-post: vigdisknutsdotter@gmail.com

Støtt våre annonsører, de støtter oss!
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NBF arrangerer hvert år Norgesmesterskapet for brukshunder, der det blir kåret en 
Norgesmester i grenene spor og rundering. Årets NM avholdes delvis på Fauske og 
delvis i Sulitjelma med Salten Brukshundklubb som teknisk arrangør. 

Nordisk Mesterskap for brukshunder arrangeres mellom de fire nordiske landene; 
Danmark, Finland, Sverige og Norge. Hovedøvelsene i NoM er spor, rundering, 
 rapport, forsvarshund og IPO. 

Ved NKKs internasjonale utstilling på Norges Varemesse i Lillestrøm, deler NBF ut 
«Årets Brukshund» – Zanto Statuetten – til årets beste brukshundekvipasje. Denne 
kåres på tvers av konkurransegren, spor eller rundering.

De seks siste årene har NBF igjen hatt Rekruttlag. Her har helt ferske og ivrige 
 ekvipasjer fått muligheten til å komme skikkelig i gang med brukshundtrening. 
NBF arrangerer også årlig tre enukes Brukshundkurs i spor/rundering.

Medlemsklubber pr. januar 2010 

Asker Hundeklubb
Drammen Brukshundklubb
Drøbak Hundeklubb
Elverum Hundeklubb
Follo Brukshundklubb
Fosen Brukshundklubb
Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb
Gjøvik Hundeklubb
Grenland Hundeklubb
Gudbrandsdal Hundeklubb
Harstad Hundeklubb
Hokksund & Omegn Hundeklubb
Holmestrand Hundeklubb
Hønefoss Hundeklubb
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb
Indre Østfold Hundeklubb
Klepp Brukshundklubb
Kongsberg Hundeklubb
Kragerø Hundeklubb
Larvik og Omegns Hundeklubb
Levanger Hundeklubb
Lillehammer Brukshundklubb
Lillesand og Omegn Hundeklubb
Nannestad og Omegn Hundeklubb
Narvik Trekk og Brukshundklubb
Nidaros Brukshundklubb
Norsk Belgisk Fårehundklubb
Norsk Boxerklubb
Norsk Dogo Canario klubb
Norsk Hovawart Klubb
Norsk Rottweilerlkubb
Norsk SchnauzerBouvier Klubb

Notodden Trekk og Brukshundklubb
Rana Trekk og Brukshundklubb
Salten Brukshundklubb
Sandefjord Brukshundklubb
Sarpsborg Hundeklubb
Senja Hundeklubb
Stovner Hundeklubb
Tromsø Hundeklubb
Tønsberg Hundeklubb
Voss Hundeklubb

-kun norske råvarer
-kun animalske produkter
-vitaminisert
-fullfôr og tilleggsfôr
-forhandlere over hele
landet

                       www.vomoghundemat.no    

SIKRER:
-fin pels
-god fordøyelse
-rask restitusjon
-økt utholdenhet
-færre skader

-meget høy
smakelighet!

Har du
Norsk Kennel Klub (NKK) 

er her for deg - uansett hva  
slags hund du har!

På www.nkk.no finner du mer informasjon 
og kan velge en klubb å melde deg inn i.

NKK jobber aktivt for å framheve 
hundens betydning under mottoet

hund?

Annonse_NBF_infofolder.indd   1 07.12.2009   14:32:41
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NBFs styre

Bjørnar Strand, leder.  Bosatt i Trondheim. Har vært aktiv med hund siden 
jeg kjøpte min første hund, Mira, i 1995. Med Mira konkurrerte jeg både 
i lydighet klasse 3, og innen NSchk’s brukshundprøveprogram klasse A i 
både spor og rundering. Med min andre hund, Kharintoo drev jeg en peri
ode i HV hvor jeg godkjente han som militær tjenestehund samtidig som 
vi konkurrert aktivt i både spor og rundering i NBF’s prøveprogram.  Er nå 
i full gang med min tredje hund, Axxe.
Er utdannet brukshunddommer for det Nordiske programmet samt in
struktør trinn 2 brukshund. Satt også i NBF styret i perioden 20072009. 

Elisabeth Østbakken, sekretær. Jeg kommer opprinnelig fra Sverige. Fikk 
min første Schäferhund i 1982 Etter hvert ble det ytterligere en schäfer og 
konkurrerte med disse i klasse A spor og hadde opprykk til B rundering. 
Trente også mye rapport og deltok på SM som hjelpefører.  Flyttet til Oslo 
1987. I dag bor jeg på Braskereidfoss og har tatt opp sporten igjen. Jeg har en 
schäfertispe på 3,5 år, Jernskogens BFreja, som jeg konkurrerer med i klasse 
B spor og LP II. Jeg er utdannet trinn I instruktør i NKK’s regi og planlegger 

å oppgradere til trinn II i bruks.

Erik H. Østbakken, kasserer.  Født, oppvokst og bosatt på Braskereidfoss, 
men har bodd en sammenhengende periode på 33 år i Oslo. Første hund 
var en schæfer som jeg tidlig på 90tallet konkurrerte i kl D spor og rapport. 
Ble etter hvert hjelpemann for Elisabeth på hundetreningen. Annen jobb 
krevde for mye tid. Har sammen med Elisabeth hatt og jobbet med hund 
siden 1989. Fra 2004 har jeg vært leder av Elverum Hundeklubb. 
I 2008 fikk jeg ansvar for egen hund, Ariens Zeta Schafertispe som nå er  
1 år. Vi konkurrerer for tiden i klasse C spor..

Per Arne Bakke, styremedlem. Fikk min første hund 1987. Det var ei 
 Tervuren jente med navet Tara.konkurerte med henne i spor klasse A. Gikk 
også lydighet.Tara ble flotte 15 år. I 2004 kom så Harley hit til Larvik. Det er 
en Groenendaelgutt. Vi runderer og går spor i klasse A.
Har instruktørutdannelse trinn 1 og starter nå i vår med trinn 2 hos Inger 
og Terje Østlie. Driver hundeskole daglig.Østlie hundeskole avd Larvik.

Vigdis Knutsdotter Stifjell, varamedlem Bosatt på Kongsberg, men er opp
rinnelig fra Tromsø. Fikk min første egne hund i 2001 ei Schæfertispe som jeg 
konkurrerte  i lydighet med. I 2001 kom Vargfjells Dark Angel Mozilla i hus og 
det var hun som fikk meg til å begynne med bruks. Mozilla og jeg konkurrerer  
i spor og rundering kl A. I 2009 debuterte vi i NM spor og kom på 13.plass.

Mette Madsen Falck, styremedlem. Fikk min første egne hund i 1994, en 
blanding av setter og border. Vi konkurrerte i lydighet og trente litt spor.
I 2000 kom borderen Akersborg Zac inn i livet vårt, da kom vi borti bruks 
ved en tilfeldighet og siden har jeg vært frelst på skogstrening.
Zac og jeg har deltatt i rundering 5 ganger i NM og 2 ganger i Nordisk.  
Vi har flere Cert i rundering. Jeg har også en border unggutt som trenes  
i rundering og planen er å starte med ham i 2009.Jeg holder en del kurs 
innen brukshundsporten og håper å få opp interessen for sporten på sør
landet, hvor det heldigvis er økende interesse.

Kristoffer Modell, nestleder. Bosatt i Nannestad og konkurrerer med min 
hund Lobo. Arbeider som instruktør ved Forsvarets Hunde skole. Godkjent 
funksjonsanalysedommer, prøvedommer for godkjenninger av militære 
tjenestehunder samt ekvipasjegodkjenninger, dommer for det nordiske 
brukshundprogrammet og dommer for sivile funksjonsanalyser. Er instruk
tør trinn 2, brukshund og har vært instruktør for en rekke kurs, samt rekrut
tlager i spor og rundering.  Konkurrerer i Aspor og rundering, beste plasser
inger er 2 plass i spor NM i 2006 og 3 plass i NOM for forsvarshund i 2004



v  Blank pels 

v  Hjerte og blodomløp

v  Immunforsvar og ytelse 

v  Ledd-, muskel- og seneplager

v  Hudlidelser, røyting og flassing

v  Potene, hindrer sprekkdannelse

v  Nødvendig for optimal utvikling av hjerne og nervesystem

For bestilling ring 70 10 76 21 eller send e-post til post@omeganor.no
* Du forplikter deg kun til 2 forsendelser a kr 159,-

 GRATIS!
Du betaler kun porto på 50,- 

for første forsendelse ved 
tegning av abonnement *

1. flaske
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Hva er brukshundsport?
Det konkurreres i tre forskjellige grener i brukshundsport. Det er Spor, Rundering 
og Rapport. Alle grener er delt inn i fire klasser, der klasse D er laveste klasse, der
etter følger klasse C, B og A. Man rykker oppover i klassene ved å oppnå en viss 
poengsum. Hunden må være 1 år for å starte, og det er krav om bestått karaktertest 
eller lignende for hunder født etter 30.06.2002.

Hver klasse består av to deler. Det er en lydighetsdel som er lik uansett om man 
konkurrerer i Spor, Rundering eller Rapport. I tillegg kommer spesialøvelsene som 
varierer fra gren til gren. I klasse D og C er budføring med i alle grener, og i klasse 
B og A er det felt i alle grener. I klasse A kan det deles ut brukscertifikat slik at hun
den kan få Brukschampionat. Det arrangeres også Norgesmesterskap og Nordisk 
Mesterskap i kl. A. Det er utarbeidet eget regelverk for brukshundprøver. Dette er 
revidert pr. 1.1.07, og kan bestilles fra NBF.

Gunnar Løvenhjelm

Gunnar har praktisert som dommer i en årrekke. Han har også vært med på lands

laget i bruks. Utnevnt til æresmedlem på Forbundstinget i 1992.

Fredrik Hansen

Fredrik konkurrer med hunden, men er mest kjent for sitt  brennende engasjement 

og sine 20 år i NBFs styre. Utnevnt til æresmedlem på Forbundstinget i 1999.

Roar Hansen

Roar er kjent både som dommer, instruktør og utøver gjennom mange år. Han 

har flere gode plasseringer både i NM og Nordisk. Utnevnt til æresmedlem på 

Forbunds tinget i 2003.

Svein Nergaard

Svein er kjent både som dommer, instruktør og utøver gjennom mange år. Han 

har vært aktivt med som arrangør av en rekke Norgesmesterskap i NordNorge. 

Utnevnt til æresmedlem på Forbundstinget i 2004.

Kjell Flagstad

Utnevnt til æresmedlem på forbundstinget i 2007.

Øyvind Halvorsen

Begynte med hund i 1969, tok dommerutdannelse i 1974, ble dommer i NBF i 

1985. Har vært instruktør fra tidlig åttitall og konkurrert innen bruks siden 1969, 

herav mange år i Schäferhundklubben. Utnevnt til æresmedlem på forbundstinget 

i 2008.

NBFs æresmedlemmer
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LYDIGHET en lydig hund gjør samarbeidet mellom hund og fører enklere og hyg
geligere. Lydighetsøvelser er en stor del av brukshundprøver, og teller nesten like 
mye på totalsummen som spesialdelen. Øvelsene er ikke ulike de det konkurreres i 
på ordinære lydighetsprøver, selv om noen øvelser er annerledes. Her følger en liste 
over øvelsene i hver klasse, med koeffisientene i paretes:

Kl. D: lineføring (4), gå foran i line (2), dekk under marsj (2), innkalling (2), 
 apportering (4), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk (5).

Kl. C: lineføring (4), gå foran i line (3), dekk under marsj (2), innkalling (2), kryp (5), 
apportering (5), fritt hopp over hinder (4), fellesdekk med skudd (5).

Kl. B: fri ved fot (4), innkalling med stå (4), fremmadsending (4), kryp (4), hals på 
kommando (2), fritt hopp over hinder (3), apportering av tung gjenstand (3), felles
dekk med skudd (4).

Kl. A: fri ved fot (4), innkalling med stå og dekk (4), fremmadsending (4), kryp (4), 
hals på kommando (2), fritt hopp over hinder (2), apportering metallapport (2), 
 apportering av tung gjenstand (3), stigeklatring (2), fellesdekk med skudd (3).

BUDFØRING  er en øvelse hvor man sender hunden mellom hundefører og en 
medhjelper. Øvelsen foregår som regel på lydighetsbanen, og avstand mellom 
 hundefører og medhjelper er 50m i laveste klasse (D) og 100m i nest laveste klasse 
(C).  I klasse C avfyres det skudd midtveis. Budføring inngår sammen med spor, 
 rundering eller rapport i de to laveste klassene.

FELT er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne gjenstander i skogen.  
I konkurranse er feltet et oppmerket, overtråkket område på 50x50m. Det er lagt 
ut 4 gjenstander i klasse A og 6 gjenstander i klasse B (hanske, lommebok el.) man 
har 5 minutter på å finne 4 gjenstander. Hundefører sender hunden på søk etter 
gjenstander fra den ene ytterkanten av feltet. Når hunden finner en gjenstand skal 
den bringe (apportere) den inn til hundefører. Feltsøk inngår sammen med spor, 
rundering eller rapport i de to høyeste klassene. Feltsøk er en fin mental aktivitet  
i hverdagen! 

SPOR å følge spor er helt naturlig for hunden. Når vi trener og konkurrerer i spor 
ønsker vi at hunden skal finne og følge et menneskespor gjennom varierende ter
reng og ulike retninger. Den skal kunne løse selvstendig eventuelle problemer un
derveis og markere utlagte gjenstander (pinner). I laveste klasse (D) legger fører selv 
ut sporet. I de øvrige klassene er sporoppgaven ukjent for fører. Det er antallet pin
ner som hund og fører har med seg tilbake som er grunnlaget for poengberegnin
gen. Den siste pinnen må finnes for å få bestått. Alder, lengde på sporet og søketid 
avhenger av hvilken klasse man starter i.

RUNDERING er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker i 
skogen. I konkurranse går hundefører i midten (midtlinja) av et ca. 100m bredt 
område og sender hunden ca. 50m ut i terrenget på hver side for å søke etter men
nesker (figuranter). Hunden skal bruke nesen for å finne figurantene og ved hjelp 
av halsgiving eller bringkobbel fortelle hundefører at den har funnet en figurant. 
Det er antall figuranter funnet og hundens innsatsvilje og evne til samarbeid som 
gir grunnlaget for poengberegningen. Antall figuranter, lengde og søketid på run
deringsløypa avhenger av hvilken klasse man starter i. 
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RAPPORT er en øvelse hvor man sender 
hunden mellom to hunde førere. Begge 
førerne går sammen med hunden til et 
bestemt sted i skogen (stasjon A), der
fra tar den ene føreren med seg hunden 
og går videre til neste sted (stasjon B). 
Hunden sendes fra stasjon B tilbake 
til føreren på stasjon A. Når hunden 
har ankommet  stasjon A og fått litt 
hvile, sendes den til føreren på stasjon B. Etter hvert som man kommer  opp over 
i klassene forflytter fører på stasjon B seg videre innover i skogen, til   stasjon 
C og stasjon D. Hunden sendes tilbake til stasjon A mellom hver forflytning.  
I klasse A springer hunden totalt 6100 m (1100+1500+1500+2000). Rapport er 
 øvelse som kan engasjere flere familiemedlemmer og er fin som kondisjonstrening 
i hverdagen. I de senere årene er det i Norge ikke blitt avholdt konkurranser i denne 
øvelsen. I Sverige er dette en relativt stor gren innen bruskhundsporten og det er 
fullt mulig for oss nordmenn å konkurrere i rapport i Sverige.

STEVNELEDERKURS NBF
Norsk Brukshundsports Forbund har avholdt det første stevnelederkurset i historien. 
Dette er noe vi har arbeidet for i lang tid og endelig ble det realitet.

Det var 8 stk. påmeldte, 1 melde frafall grunnet sykdom. Kursleder var Kristoffer Modell og  Elisabeth 
Østbakken sekretær. Kurset ble avholdt helgen 1011 oktober. Kursledelsen møtte opp på fredag  
9. oktober for å gå igjennom kompendiet og opplegget for kurset en siste gang. Vi var litt spente 
på hvordan deltakerne skulle reagere på kursstedet. Vi hadde valgt å avholde kurset på Forsvarets 
anlegg i Hurdal/Steinsjøen. Stedet ligger langt inn i de dype skoger i Hurdal og besto av en stor hytte 
som hadde sengeplasser til 8 samt en mindre hytte med 4 plasser, tilsammen 12 sengeplasser. 
 Fremmøte ble satt til kl. 09.30 og den første deltakeren kom allerede kl. 08.30, og ingen hadde 
noen problemer med å finne frem, så veibeskrivelsen var bra.
 Kristoffer startet med å hilse alle velkommen. Etter å ha gått gjennom formål og krav til kurset 
samt presentasjon av alle deltakere, var det første punktet lydighet og oppsett av lydighetsbanen. 
Etter en kort pause var det budføring, feltsøk og spor oppsøk som sto på agendaen. Det er mye å gå 
igjennom og vi hadde mange fine diskusjoner. Vi hadde valgt å ikke bruke tid på praktiske øvelser 
grunnet at de fleste deltakerne var erfarne både utøvere av sporten og også har vært stevneleder et 
flertall ganger ved sine lokale klubber. Etter lunsjpause med god mat som Elisabeth hadde laget i 
stand, fortsatte vi med spor, rapport og rundering. Når alt dette var gjennomgått følte de fleste att det 
var nok. Alle hjalp til med å lage i stand en god middag, og dekke bordet og kvelden ble koselig med 
masse prat og diskusjoner om brukssporten og historier fra forskjellige stevner.
 Søndag morgen ble det dekket opp til frokost kl. 08.30, så startet vi kurset kl. 09.30. Det som stod på 
programmet på søndagen var å gå igjennom alle forberedelser som en stevneleder må gjøre før et stevne. 
Skaffe dommer, funksjonærer, lage tidsplaner og hvilke papirer som skal sendes inn til NKK i forkant. 
 Som avslutning ble det gjennomgått hva som skal sendes inn av papirer i etterkant av et stevne. 
Alle deltakerne fikk med seg en arbeidsoppgave med 6 punkter som de skal løse og sende inn til 
kursleder innen 14 dager. Når den er ankommet og gått igjennom av kursleder blir det sendt en 
 anbefaling til NKK om å utstede et kort som godkjent stevneleder
 Vi hadde evaluering av kurset mens vi spiste lunsj før avreise. Alle syntes at både opplegget og 
gjennomføring av kurset var meget bra. Så da får vi planlegge nytt kurs til våren. 

Deltakere var:
Arnt Reiten Asker Hundeklubb
Reidun Stensrud Larvik og Omegns Hundeklubb
Bente S. Frantzen Holmestrand HK
Svein Frantzen Holmestrand HK
Jostein Aas Indre Østfold Hundeklubb
Arne Christensen Indre Østfold Hundeklubb
Erik H. Østbakken Elverum Hundeklubb



14 15

Hvilke kriterier stilles til eier/hunde
fører for å starte på brukshundprøver? 
•  Du må være medlem av Norsk Kennel 

Klub (NKK) og en klubb som er sam
arbeidende med NKK. 

•  Du må ha betalt startkort til Norsk 
Brukshund sports Forbund (NBF) for inne
værende år. 

•  Du må ha kjøpt en resultatbok der alle 
hundens resultater fra brukshundprøver 
skal føres inn. Denne boken kalles «Hun
dejournal» og du får kjøpt den via vår nett
butikk eller ved å ringe materialforvalter. 

 
Hvilke kriterier stilles til hunden  
for at jeg skal kunne starte  
på brukshundprøver? 
•  Hunden må være registrert i NKK eller 

register anerkjent av NKK. 
•  Det betyr at alle renrasede hunder kan 

starte på brukshundprøver, nå også 
 blan dingshunder registrert i NOX 
registeret

• Hunden må være IDmerket. 
• Hunden må være vaksinert. 
• Hunden må være fyllt 12 mnd. 
•  Om hunden er over 18 mnd. må den ha 

gjennomgått en eller annen form for men
taltest før dere kan starte, dette kan enten 
være en karaktertest, funksjonsanalyse, 
MHtest, ferdselsprøve eller tilsvarende. 

Terminliste for disse testene finner du på 
NKKs hjemmesider: http://www.nkk.no 

Hvor og når arrangeres  
brukshundprøver? 
•  Alle hundeklubber som ønsker det kan 

arrangere brukshundprøver. En oversikt 
over alle brukshundprøver som arrange
res i løpet av året finner du på terminlista. 

Hvordan melder jeg meg på til  
en brukshundprøve? 
•  Du fyller ut og sender et påmeldings

skjema til klubben som arrangerer den 
brukshundprøven du ønsker å starte på. 

•  Påmeldingsfristen er 3 uker – du bør 
tenke på at enkelte klubber har litt treg 
postgang innad i klubben så vær tidlig ute 
med påmeldigen. 

Får jeg en bekreftelse på  
påmeldingen min? 
•  Klubben du har meldt deg på til plikter 

å sende deg en skriftelig tilbakemelding 
på om du har kommet med eller ikke. 
Dette brevet bør komme i god tid før selve 
prøve dagen, men vær klar over at noen 
klubber er litt trege med akkurat dette. 
Brevet skal minimum inneholde oppmøte 
tid og sted – mange klubber velger også å 
informere litt om hvordan selve gjennom
føringen vil skje, hvem som skal dømme 
osv. 

Hvor finner jeg de forskjellige øvelsene? 
•  Alle øvelser og gjennomføringen av disse 

står beskrevet i Regelverket (Peker til 
NKKs sider; let deg fram til Brukshund
prøver – nordisk program). 

Hvor mye koster det å starte  
på brukshund prøve og hvordan  
skal jeg betale? 
•  Påmeldingsavgiften for brukshund

prøver skal til enhver tid følge NKKs 
anmeldelses avgift på utstilling. Den 
enkelte arrangørklubb kan ta en lavere 
avgift hvis de ønsker det.  Påmelding

savgiften står som regel på terminlisten.
•  Klubben skal foreta loddtrekning etter 

påmeldingsfristens utløp og umiddelbart 
sende deg en skriftlig beskjed om du er 
kommet med eller ikke. Sammen med 
dette brevet vil du få beskjed om hvordan 
du skal betale.  Noen klubber ønsker at du 
betaler på forhånd og andre at du betaler 
ved fremmøte. 

Hva skal jeg ha med meg? 
• Vaksinasjonsattest. 
• Hundejournal. 
• Startkort. 
•  Evt. kvittering for innbetalt startkontin

gent. 
• Vann til hunden. 
•  Sele og sporline når du skal konkurrere  

i spor. 
•  Dekken, påvisingsline og bringkobbel 

(om du ikke har halsmelding) når du skal 
konkurrere i rundering. 

Hva bør jeg ha med meg? 
•  Ekstra klær om du skulle bli våt, regntøy 

selv om det ser ut til at været blir bra. 
•  Det er ikke sikkert du får parkert bilen 

i skyggen, det kan derfor være lurt å ha 
med noe du kan legge over bilen for å få 
skygge til hunden. 

•  En ryggsekk eller en stol å sitte på mens 
du venter er veldig kjekt å ha. 

•  Matpakke. Noen klubber har selvfølgelig 
salg av mat, men om du blir gående i sko
gen uten å komme tilbake til klubbhuset 
er det uansett kjekt med en liten matbit  
i bilen. 

Tips og råd før første konkurranse
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Hva skjer når man møter opp  
på selve stevnedagen? 
•  Det første du skal gjøre er å ta med deg 

alle hundens papirer og ta kontakt med 
sekretariatet eller den som er ansvarlig 
for selve stevnet. Du skal levere Hunde
journalen, vise fram vaksinasjonsattest, 
startkort og evt. kvittering for at du har 
betalt eller betale kontant. 

•  Som regel foregår trekning av startrekke
følgen direkte etter at alle deltakerne er 
kommet og har levert sine papirer. 

•  Det er opp til hver enkelt arrangør å 
avgjøre i hvilken rekkefølge de ønsker å 
gjennomføre øvelsene (lydighet– felles
dekk – spor/rundering– budføring). Det 
kan altså være store forskjeller på dette 
rundt omkring i klubbene. Samtidig med 
trekning av startrekkefølgen bruker stev
neansvarlig å informere litt om hvordan 
de har tenkt at dagen skal gjennomføres. 

•  Alle lydighetsøvelsene utenom felles
dekken blir gjennomført i den rekke
følgen de står oppført i regelverket. 

Noen ekstra tips til den  
første konkurransen : 
•  Les terminlista og ta deg tid til å overvære 

en konkurranse før du selv har planer om 
å konkurrere, da kan du se hvordan det 
hele foregår og du kan benytte anlednin
gen til å spørre og grave. Dette lærer du 
utrolig mye av! 

•  Vær forberedt på at «alt» kan skje!  Det 
er ikke alltid alt fungerer som det skal 
verken for deg, hunden eller for ar
rangøren. La deg ikke «vippe av pinnen» 
om noe uforutsett hender! 

 
Vær forberedt på at det kan bli mye venting 
mellom øvelsene.   
LYKKE TIL!

Kameratskap – gjennom 
hele hundens liv. 

Agrias medarbeidere er selv 
dyreeiere og forstår hvor viktig 
hundens helse er for deg – og 
din aller beste venn. Nå får du
enda mer fl eksible forsikringer 
som varer livet ut. Nå kan du 
også senke egenandelen.

Ring 815 20 005  eller et av 
våre ombud som du fi nner på 
www.agria.no 

www.hundognatur.no
En av Norges rimeligste og beste innen hunde- og friluftslivsutstyr

Besøk oss også i Voldgata 7,  Lillestrøm og på Amfi Eurosenteret, Vormsund.

Tips og råd forts.



Nordisk Mesterskap i 2009, NORSKE PLASSERINGER:
Årets Nordiske Mesterskap i bruks ble arrangert i Rauma i Finland 17 – 20. September.  Norge hadde 
deltakere i spor, rundering og forsvarshund.  I tillegg stilte Norge med dommer Rolf A von Krogh i 
rundering , Knut Oskarsen for spor og Kristoffer Modell i Forsvarshund. Figurant Christer Bergmann, 
Lagleder Audun Gudbrandstuen og Fredrik Hansen fra NBF.

18 19

Norgesmesterskapet 2009   Voss Hundeklubb 21.-23. august

NM arrangeres i august hvert år, på  ulike steder i landet. Denne ordningen sender deltagerne til mange 
hyggelige steder og 2009 var Voss Hundeklubb vert for årets Mesterskap. De er så heldige å ha ned-
lagte Bømoen militær leir, en super plass for et slikt arrangement. Alt i nærheten, overnatting, bankett 
og apellplass, alt på samme plass, veldig praktisk og lettvint.  Maten de serverte oss bar selvsagt preg  
av landsdelen, med lange mat tradisjoner. Vi fikk «dessverre» ikke testet smalahove, men annen vel-
smakende vestlandsmat. Terrenget for spor, rundering og felt var flott, det samme kan sies om været 
denne helgen. Klubben fikk i 09 også æren av å dele ut Kongepokal i Rundering, denne ble vunnet av Roy 

 Eftedal og Bamse, som også tok gull i Spor. En imponerende og flott bragd.

Norgesmester i SPOR
1. Roy Eftedal med N.Bch Bamse, Larvik omegn HK
2. Monica Tegler med Tunevannets Pippi, Sarpsborg HK
3. Turid Stavn med N.Bch Somolis Gulli , Stovner HK

Norgesmester i RUNDERING
1. Roy Eftedal med N.Bch Bamse, Larvik omegn HK
2. Gerd Hallingby med N.Bch Betty av Club Fenris, Hønefoss HK 
3. Hege Schea Bakke med Ytrelias Yat zy, Stovner HK 

De som klatret til topps i 2009

SPOR:

  1. Tunevannes Pippi / Monica Tegler

  8.. Somollis Gulli / Turid Stavn

10. Zagal’s G.Zaga / Liv Randi Lund

RUNDERING:  

5. Ytrelia’s Yatzy / Hege Schea Bakke

8. Betty av Club Fenris / Gerd Hallinby

9. NSBCH Bamse /Roy Eftedal.

IPO:

Dessverre kunne ikke Norge stille lag i IPO. Dette er 

synd, for her har vi ekvipasjer som helt sikkert kunne 

hevdet seg i toppen.

NBF gratulerer

FORSVARSHUND:

2. Bd Warcraft av Nangijala / Trond Martthinsen 

4.  Skeidhugens Buffy / Mona Seilfaldet

6. Skydiver av Nangijala / Amund Haarstad



The Challenge 2009
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Under planlegging av stevnet fikk vi den triste 
meldingen om at Jørgen Stiansen, Norges 
største brukshundutøver igjennom alle tider 
var gått bort. Det var derfor helt naturlig å ti
legne The Challenge 2009 til Jørgens minne. Og 
jeg ser for meg at Jørgen sitter «der oppe» sam
men med sine firbente venner og er glad for at 
vi fikk samlet hundenorge til dyst i hans ånd på 
Sølen igjen. 

Hvordan gikk det?
Avviklingen gikk på Sølen den 2–4. oktober. 
Hele 31 deltagere var påmeldt til stevnet. Vi 
hadde deltagere fra NBF, SBK, Norske Redning
shunder, politiet, forsvaret og RSP.
 Stevnet startet med trekning av startrekke
følge på fredags kvelden. Lørdag ble uttaks
øvelsene lydighet, feltsøk, og rundering gjen
nomført.  Dagen gikk perfekt med tanke på 
gjennomføring av programmet. Alle hadde 
faste tider til når de skulle starte hver enkelt 

øvelse, og vi hadde ingen avvik gjennom da
gen. Fra NBF miljøet var nok mange spente på 
runderingen som skulle strekke seg 800 meter 
mot 400 meter som de sivile var vant til, men 
dette gikk utrolig bra for de fleste. Hundene 
overrasket kanskje noen med større kapasitet en 
hva de hadde ventet?  Og Gunnar Aagesen som 
hadde ansvaret for runderingen ledet hjelpere 
og deltagere trygt gjennom øvelsen. Det som ble 
en overraskelse for mange var nok feltsøket. Å 
jobbe i 50x50 felt med uvanlig små gjenstander 
og over lengre tid enn normalt var nok vanske
ligere enn mange hadde forventet. Vi så mange 
hunder som mar kerte på ferten av gjenstandene 
men som ikke fulgte opp denne og lokaliserte. 
Her tror jeg mange fikk en tankevekker. Og Tor 
Tetli som var feltsjef og dommer skilte profe
sjonelt ekvipasjene.
 Angående lydigheten som ble ledet av Irene 
Hegeberg og dømt av Trond Larsen var kanskje 
deltagerne fra politiet og redningshundtjenes

ten litt mer spente enn de sivile. Men også her 
var det mye bra lydighet å se. Og som alltid var 
det noe som kanskje var mer moro for publi
kum enn for føreren ☺ Avslutningen for da
gen ble fellesdekk. Vi gjennomførte denne i to 
puljer a`15 deltager. Og det å se disse stilt opp 
var et flott syn.
 På lørdags kvelden, på banketten annon
serte stevneleder Terje Østlie de 15 beste som 
skulle få prøve seg på 4 km spor a`6 timer alder 
dagen etter. 

Hva skjedde så?
Søndag våknet vi til ankomsten av kong vinter. 
Spenningen var derfor stor om sporet lot seg 
gjennomføre. Ved trekking av startnummer 
ble det informert om at sporet dessverre ble 
avlyst. I stedet ble det gjennomført feltsøk med 
fellesstart. 
 Dette ble en spennende vri. Øvelsen ble 
gjennomført på følgende måte. Det ble lagt ut 
15 felt langs en akse med ca 30 meter mellom 
feltene. Det var lagt ut 15 sporpinner i ulik stør
relse i feltet og de hadde en liggetid på ca 2 tim
er. Pinnene ga 15 poeng hver, så denne øvelsen 
ville avgjøre konkurransen. Alle ekvipasjene 
ble stilt opp foran sine felt og øvelsen ble star
tet med et skudd. Da hadde man 15 minutter til 
rådighet. Spenningen med 15 løse hunder i ar

beid med bare noen meter mellom hverandre, 
lyden av førerne som berømmet funn overalt 
rundt deg gjorde dette til en kjempespennende 
øvelse som det ble mye snakk om i ettertid.
 Pallen ble også avgjort under denne øvelsen. 
De som endte på de 3 øverste plassene fant alle 
13 pinner, noe som var svært imponerende. 
 Under stevnet ble vi også tilnærmet av nok 
en «veteran» innenfor hundenorge, Bjarne 
Isacksen. Bjarne som sitter som leder for Norsk 
Redningshund Organisasjon kom og ønsket å 
donere 5000 NOK til stevnet på vegne av sin 
organisasjon. Dette fordi de syntes tiltaket var 
så bra at de ønsket å støtte det videre. Dette ble 
selvfølgelig en kjempepositiv overraskelse. Vi 
bestemte oss da for å fordele disse pengene 
mellom 2. og 3. plassen på hhv. 3.000 og 2.000 
NOK. En hyggelig overraskelse!

Resultater:
1.plass og vinner ble Toril V. Pedersen med 
 Border Collien TinTin.

For 2010 er stevnet lagt til 25. september.

For resultater og bilder fra 2009, 
samt programmet for 2010 gå inn på: 
www.norsk-brukshundsport.no

Bjørnar

I oktober 2009 var det duket for en ny type utfordring i hunde
Norge. Et nytt og ene stående stevne hvor de beste fra alle 
brukshundmiljøer både sivilt og fra forsvar/politi på tvers av de 
nordiske land kunne delta. Her kunne vi for første gang møtes, 
måle krefter og bli kjent på tvers av miljøene. Her skulle vi kåre 

hundesportens «Mesternes Mester» – The Challenge 2009!



Norges største på rehabilitering av hund!
Rehabilitering etter operasjoner og skader – slanking 

trening av friske hunder – hundemassasje – trening på vibrasjonsgulv 
kursvirksomhet – salg av hjelpemidler for hund

AquaDog AS
Industriveien 2
1337 Sandvika
tlf. 930 30 308

AquaDog Bergen AS
Lillehatten 11
5148 Fyllingsdalen
tlf. 452 79 155

AquaDog Vestfold AS
Bjellandveien 16
3172 Vear
tlf. 993 11 070

For mer informasjon, besøk www.aquadog.no

www.drbaddaky.no

Kjøpes hos din veterinær

Fôrtilskudd til hund med naturlig 
glukosamin fra ekstrakt av grønnmusling. 

Aktiv hund N Brukshund 145x103:Layout 1  12-11-09  15:21  Side 1
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I begynnelsen av juli var rundt 50 hunder 
og eiere samlet på Sølen til en ukes kurs i 
spor, rundering, feltsøk og lydighet i regi 
av Norsk Brukshundsports Forbund. Mange 
var gjengangere fra tidligere år, og mange av 
oss var ”debutanter” som ønsket å snuse til 
brukshundsportens gleder og utfordringer. 
Som forholdsvis ny på området hadde jeg 
et fantastisk utbytte av denne ferieuken, og 
nøler ikke et øyeblikk med å anbefale dette 
varmt til andre som ønsker å lære mer om å 
trene sin 4beinte venn på områder som hun
den er skapt for og som den elsker, nemlig 
å bruke sin glimrende nese. Både Jambo og 
jeg har lært en masse, hatt det kjempemoro 
sammen og blitt veldig inspirerte til videre 
trening. I tillegg var oppholdet enormt hyg
gelig og sosialt for både 2 og 4beinte. Tenk 
så privilegert å få snakke hund en hel uke 
med andre som gidder det samme! 

 Brukshundferie er et tilbud både til erfarne 
ekvipasjer som allerede driver aktivt i forskjel
lige brukshundmiljøer og på konkurransenivå, 
og til rene amatører og nybegynnere. Det 
stilles ingen krav til forkunnskaper eller hun
derase, men noe grunnleggende lydighet er 
selvfølgelig en fordel som underlag for videre 
trening, og du må være forberedt på å bli bitt 
av basillen og risikerer å bli rekruttert inn i 
brukshundmiljøet. 
 Dette hadde vi ingen planer om, mannen 
min og jeg, da vi på nyåret 2007 stod med 
den lille sorte labradorvalpen vår i hendene, 
anskaffet som turkamerat og familiehund. 

Med nesa i bakken og mutter’n på slep

Den første nysgjerrigheten for bruks ble 
vakt da vår gode oppdretter (Hårkollen’s 
Kennel) inviterte til valpetreff, hvor de halvt 
år gamle labbene viste naturtalent for ap
portering av dummy og vilt samt lykkelige 
og ivrige snuste opp en dyreskank i enden 
av et halvlangt blodspor. Så deretter kunne 
vi ikke nøye oss med hverdagslydighet, men 
meldte oss på begynnerkurs i både spor og 
retrieverjakt. Dette har ført oss i kontakt 
med masse hyggelige hundefolk som bl.a. 
tipset om brukshundkurs på Sølen. Da an
nonsen kom i Hundesport, var jeg ikke sen 
om å beslutte meg, for som jeg sier: Vi kjøpte 
en hund og har fått oss en hobby.
 På Sølenstua camping fikk vi full pensjon 
med frokost og middag servert og matpakke 

med termos til ryggsekken, og innlosjering i 
campinghytter. Det er flott natur i området 
og store arealer med åpne furumoer, glim
rende egnet til organisert hundetrening. 
 Vi var fordelt på 8 grupper, 4 på runder
ing og 2 på spor samt 1 rekruttlag for hvert 
av områdene. Jeg deltok på sporkurs, hvor 
hoveddelen av kurset var å trene søk etter 
menneskespor. I tillegg lærte vi om feltsøk, 
hvor hunden i et avgrenset område skal 
søke etter gjenstander, som én etter én skal 
bringes tilbake til fører. Jambo og jeg fikk 
også en smakebit på rundering, som er søk 
etter mennesker gjemt i terrenget. Spor og 
rundering er to forskjellige måter hvor hun
den skal søke med nesa, kort fortalt: i spor 
skal nesa ned i bakken, i rundering skal hun
den bruke overvær og snuse opp i luften.
  Alle gruppene fikk tildelt topp kvali
fiserte instruktører fra hundepatruljene i 
politiet, forsvaret og tollvesenet eller norges
mestere innenfor brukshundsporten. Jeg er 
veldig imponert over at oss rene amatører 

Opplevelser fra sporkurs på Sølen med Norsk Brukshundsports Forbund Av Bjørg Jacobsen

Liker du å være aktiv med hunden din og har lyst til å lære mer om å bruke 
hundens naturlige egenskaper, så dra på brukshundkurs i sommerferien. 
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på  begynnernivå fikk anledning til å være en 
hel uke på kurs med noen av landets beste 
brukshundinstruktører. Min gruppe hadde 
Harald Grøndahl fra Kripos, mangeårig 
instruktør, hundefører og dommer samt 
opp dretter av schæfere. Han øste ut av sine 
mangfoldige kunnskaper i så vel teori som 
praksis og hadde utallige metoder til å gripe 
an sporarbeidet på alt etter hvilket nivå man 
var på. 
 I min gruppe var vi fem deltakere med 
stor variasjon av typiske og mindre typiske 
brukshunderaser: springer spaniel, rottweil
er, berner sennen, dachs og min egen labra
dor. Vi var alle begynnere på den måten at 
det var vårt første Sølenkurs, hadde unge 
hunder, og ingen hadde startet på bruks
hundprøver. Men vi var begynnere med ulik 
bakgrunn og erfaring, noen helt ferske, an
dre hadde gått spor tidligere, trent lydighet 
og andre aktiviteter. Hundene våre var som 
raser og individer ganske forskjellige, og 
dette gjorde at vi lærte utrolig mange måter 
og metoder å jobbe med hund på. 
 Et mål for dagen var at alle ekvipasjene 
skulle lykkes med noe og ha framdrift i 
læringen. Suksessen kan ligge i de små skritt 
fram, og «et mislykket» sporforsøk kan 
gi stor læring i å løse problemer både for 
hund og fører. Som en grunnleggende del 
av treningen lærte vi å leke med hunden. Ja, 
det trodde vi jo at vi kunne, men her var det 
bare å glemme alt om leketøy på stuegulvet, 
for isteden å utnytte leking aktivt som mål
rettet samspill mellom hund og fører, som 
motivasjonsfaktor og som belønning i tren
ingssammenheng. 

 Ellers var de tre V’ene noe av det viktig
ste budskapet jeg fikk med meg: Variasjon, 
variasjon og variasjon. Hunden er et vanedyr 
og må ha varierte aktiviteter og utfordringer 
for å utvikle seg og bli bedre til å løse opp
gaver. Å gå menneskespor kan kanskje høres 
ensidig ut, men kun fantasien setter grens
er. Man starter med det enkle til hunden 
forstår hva den skal gjøre, og øker der etter 
gradvis vanskelighetsgraden etter hvert 
som den mestrer utfordringene. Variasjon
smulighetene er mange, som for eksempel: 
sporets lengde og liggetid, skiftende under
lag og terreng, gjenstander i sporet, vinkler, 
sidespor og kryssende spor, forstyrrende 
elementer omkring osv. Alt dette og mer til 
fikk Jambo og jeg prøvd oss på i løpet av uka. 
Jo mer jeg erfarer, jo mer må jeg erkjenne at 
begrensningen i vår utvikling ligger mye 
mer hos meg som fører enn hos min hund, 
som er født med god nese, elsker å bruke den 
og er glad i å jobbe.
 Jeg har blitt bedre til å stole på min hund 
i sporet, til å «lese» ham når han arbeider 
og til å forstå hvor mye han selv er i stand 
til å løse av problemer på egenhånd. Ikke 
minst har jeg lært hvordan jeg kan hjelpe 
hunden på riktig måte og til rett tid. Jeg skal 
ikke gripe inn for fort hvis han ser ut til å 
ha mistet et spor, men ha is i magen og la 
ham i størst mulig grad få prøve å finne ut 
av problemet selv. Egenlæringen er sterk hos 
en hund og gjør ham mer selvstendig. Dette 
kjenner vi vel alle til med uønsket adferd in
nimellom, men i sporarbeidet utnyttes dette 
positivt, for skal man følge spor på alvor har 
man jo ingen muligheter til å fortelle hun

den hvor sporet går i terrenget. Det jeg der
for fikk lært på kurset, er forskjellige måter 
å jobbe sammen med hunden på for å finne 
sporet igjen, hvis han viser tegn til å gi opp. 
 Og jeg har lært å holde munn! Jeg er nok 
ikke alene hundeeier om å skravle for mye 
til hunden i stedet for å gi korte, presise og 
tydelige kommandoer på riktig tidspunkt. 
Når hunden følger spor, er det best å si minst 
mulig.
 Lydighet er også en del av 

brukshundsporten, så 
alle gruppene hadde 
en halv dag hver med 
lydighetstrening på 
en stor gressbane i 

midten av camping
plassen. Banen kunne 

om kvelden brukes fritt 
til individuell trening, og det 

ble gitt flott oppvisning av brukslydigheten 
som kreves for konkurranser i klasse D og A. 
En annen kveld fikk vi demonstrert rundering 
i skogen på toppnivå. Den siste kvelden ble 
det arrangert en morsom og lattervekkende 
apporteringskonkurranse mellom instruk tø
rer og deltakere. Underholdningsverdien var 
så høy at det aldri gikk opp for meg hvem som 
vant. 
 Arrangørene av kurset hadde gjort et flott 
forarbeid når de satte sammen gruppene 
og planla hvem som skulle dele camping
hytte. Vi var innkvartert i 2mannshytter, 
og  Jambo og jeg fikk dele rom med en ung 
springer spaniel og hennes eier. Det er til
latt å la hundene sove inne i hyttene hvis 
man blir enig med sin «hyttesamboer». Våre 

hunder ble hurtig hjertevenner, og allerede 
etter første arbeidsdag i skogen så trøtte at 
de foretrakk søvn framfor lek når natten 
stundet til. En labradorgutt i sin beste ung
hundsalder er jo kjent for å være særdeles 
dameglad og sjelden sen om å forsøke å 
forføre tisper på sin vei. Så da han den siste 
kvelden lå langflat i sin hundeseng og ikke 
så mye som løftet på øyebrynet da hans 
nye venninne svinset oppfordrende foran 
snuten på han, kunne man jo tro at han var 
alvorlig syk. Men han sov bare lykkelig trøtt 
og tilfreds etter et ukes brukshundkurs i de 
store skogene ved Sølen!

Med nesa i bakken og mutter’n på slep forts.
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BRUKSHUNDER 
inntok skogen på Evje

Opplevelser fra brukshundkurs på Evje

Hunder i alle størrelser fra papillon til dogo canario deltok på NKK/NBFs 
 bruks hundkurs på Evje 10.14. juni. 20 deltakere i alle aldre og med mange 
forskjellige raser var fordelt på fire lag, tre med spor og ett med rundering.

Sportreningen går ut på at hun
dene skal følge spor etter men
nesker. Underveis i sporene skal 
de finne pinner som er lagt ut 
av sporlegger. Hundefører følger 
 etter, med hunden i sporline. 
Rundering er søk etter men
nesker. Her går hundefører på 
en linje og hunden leter i skogen 
50 meter ut på hver side av fører. 
Når hunden finner mennesker 
kommer den tilbake til fører og 

melder fra med bringkobbel eller hunden kan bli hos mennesket den har funnet og gi hals 
(bjeffe) til hundefører kommer. I tillegg til spor og rundering var også kursdeltakerne innom 
feltsøk og lydighet.
 Målsetting med brukshundkurset er å øke rekrutteringen til brukshundsporten etter det 
nordiske bruksprøveprogrammet til Norsk Kennel Klubb (NKK) og Norsk Brukshundsports 
Forbund (NBF).
 Det er andre gang det arrangeres brukshundkurs på Evje. Dette kommer i tillegg til NKK/
NBF’s tradisjonsrike brukshundkurs som arrangeres på Sølen hver sommer. Kurset på Evje 
hadde deltakere fra Østlandet og Vestlandet, i tillegg til Sørlandet. Mange reiste i mange tim
er for å få delta på kurs.
 Instruktører på kurset var Geir Larsen, Turid Stavn, Bjørg Tharaldsen og Line Moen, alle 
NKKinstruktører trinn II eller III. Turid hadde en runderingsgruppe, de tre andre hadde 
sporgrupper. Det var god tilgang på variert terreng til årets kurs. Med alt fra kupert skogs
terreng til skytebaner og en nedlagt golfbane var det mange muligheter. Det var også en stor, 
nyklippet gressplen til lydighetstrening. NKK region Agder stilte opp med bruksstige.
 Deltakerne på årets kurs var på forskjellige nivå. Noen var helt nybegynnere og andre 
hadde mye erfaring. Flere hadde også deltatt på kurset i fjor. Det var deltakere i alle aldre, og 

eldste dame var Else på 79 år! Det var også tre ammende mødre med på kurset, godt hjulpet 
av pappaer som stilte opp. 
 Også hunderaser var det stor variasjon på. En av kursets ivrigste hunder var papillonen 
Salza, som løste oppgaver i spor og felt uten problemer. Ellers var raser som boxer, australian 
sheperd, schæfer, flatcoated retriever, dogo canario, leonberger, beagle, riesenschnauzer, bor
der collie og shetland sheepdog representert på kurset.
 På kveldstid ble det arrangert uhøytidelige konkurranser. Torsdag kveld var det feltsøk 
med deltakere mot instruktører, og fredag kveld var det hundesprint. Masse fine premier ble 
delt ut på banketten lørdag kveld. Nytt i år var det at vertskapet på Evjemoen, Destinasjon 

 Setesdal, hadde ordnet i stand en lavvo med bål/grill plass og sitteplasser rett 
på baksiden av huset vi bodde i. Her ble det faste samlingsstedet for alle hver 
kveld, veldig sosialt og hyggelig. 
Det ble stor framgang på hunder og førere i løpet av kurset, både hos de som 

var nybegynnere og de som hadde kommet godt i gang fra før. Nå oppfordres 
alle til å være med videre for å øke brukshundaktivitetene i de lokale hunde

klubbene, og å bli med på brukshundprøver  i framtiden.

For mer informasjon om brukshundsporten, se Norsk Brukshundsports 
 Forbunds nett sider: http://www.norsk-brukshundsport.no/  

Ragnhild Uldal, kursleder – Line Moen, instruktør



RIESENSCHNAUZER
EN RASE Å BLI GLAD I… 

Vi setter stor pris på det arbeidet NBF legger ned for å tilby bl.a. 
vår rase aktiviteter som den er egnet for.

Når vi får henvendelser om valp er vi alltid ute etter hva hunden 
vil bli tilbudt av aktivitet. Som oppdretter kan vi aldri forlange at 

valpekjøpere konkurrerer i bruks eller på utstillinger, men vi synes 
det er svært hyggelig når det skjer. Imidlertid er er vi opptatt av 

at hundene må tilbys utfordringer – også for hodet.

Vi ønsker alle medlemmer lykke til med trening og konkurranser i 
2010!

Øivind Storfjeld og Børge Pettersen 
Grøte, 7520 Hegra

Telefon + 47 98 40 48 50 / + 47 93 09 32 37 
www.kennelriesenartic.com

 
 

Morene Produkter a.s   www.morene.no     
Tlf. 51432480                 post@morene.no
     

  Beundrende blikk er bare noe av det du får 
 
 
 
 
   Markedets beste bur, i 13 størrelser! 

 1. Kvalitetslås med nøkkel. Enkel og sikker åpning og lukking av buret 
  2. Vertikale rør hinder biting og klatring 
  3. Sterke hjørnekoblinger. Glassfiberforsterka hjørner, bolta til patenterte  
      aluminiumsprofiler. Meget sterkt og eksklusivt design 
  4. Praktisk bunn. Sterk og hygienisk. Vanntett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. Vedlikeholdsfritt. Alle deler er vedlikeholdsfrie inkl. smørefrie hengsler 
  6. Kraftig aluminiumsramme. 30 mm tykke profiler, belagt mot irring 
  7. Kraftige vegger i MDF. Sterke og vannbestandige 
  8. Fri sikt bakover ved rygging  
  9. God luftsirkulasjon  
  … og ikke minst: BURET ER  LYDLØST! 
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For mer informasjon og våre utsalgssteder se www.agripet.no

Norges ferskeste 
hundefôr!
Appetitt er spesielt ferskt og vel-
smakende fordi det er produsert 
i Norge av førsteklasses råvarer 
og med kort vei fra produksjon til 
hundens matskål.

Appetitt er et premium hundefôr 
med suverén smak, høy nærings-
verdi og stor andel av rent kjøtt. 

Nå er Appetitt sortimentet komplett
og du vil finne akkuret det fôret
hunden din trenger. 

Gi hunden din god Appetitt 
du også!

�Norges ferskeste    

�Smakfullt    

�Norskprodusert    

�Miljøvennlig

Appetitt komplett sortiment A5 NBF ny:AP  26-11-09  13:22  Side 1


