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Et av årets høydepunkt for brukshundfolket er Norgesmesterskapet. Dette arrangementet blir 
hvert år arrangert i august, men på forskjellige steder i landet, og med forskjellige klubber 
som tekniske arrangører. 
Dette året var det Elverum Hundeklubb som hadde tatt på seg å arrangere NM, og samtidig 
den store oppgaven dette er. Arrangementet er stort, både i forhold til behov for areal, og 
omfang, men Elverum Hundeklubb, med sine 154 medlemmer, hadde allerede før de sa ja til 
oppgaven, god trening i å arrangere store brukshundstevner. Klubbens stevner er populære og 
godt besøkt, så et NM tok klubben som nok en utfordring. 
 
Det krever en del ”mannskap” for å gjennomføre dette. Øvingsledere til de forskjellige 
øvelsene, figuranter, sporleggere, sjåfører til følgebilder sekretariat, premieansvarlige, 
kjøkkenpersonale……alle roller er like viktige for å skape god stemning før og under 
arrangementet.  
 
Dommere 
Under slike mesterskap er det alltid to dommere som dømmer alle øvelser. Til disse dagene 
var de plukket ut 6 dommere og en overdommer, som hadde en stor og viktig jobb foran seg; 
nemlig å sørge for å med årvåkne øyne sette karakterer slik at de beste hundene i landet  
kunne rangeres seg imellom. 
Dommere var: Inger Østlie, Terje Østlie, Geir Kildebo, Geir Land, Kristoffer Modell, 
Bjørnar Strand. 
Overdommer var: Ellinor Antonsen 
 
Kvalifisering til mesterskapet 
Når det gjelder deltakerne i NM, så kan man vel si at alle har kommet dit ved å konkurrere om 
de 15 plassene som finnes i hver gruppe; rundering og spor. Det er de 15 beste i hver gruppe, 
via sine 3 beste stevner gjennom sesongen, som kvalifiserer seg, og man kan godt si at alle 
som får en plass, har ”vunnet” en mulighet til å være med i NM. Det er rift om plassene, og 
man har også en reserveliste i tilfelle noen kvalifiserte skulle melde avbud. 
 
Deltakerne 
Deltakerne til mesterskapet kom fra hele landet, og dette er jo en av de fantastiske tingene 
med slike samlinger……man får oppleve mangfoldet og bredden. Dette gir oss igjen 
muligheten til å se alle forskjellene , men også likhetene. 
Totalt var det 7 forskjellige raser representert på NM, og de igjen representerte til sammen 11 
forskjellige hundeklubber. Nord, sør, øst og vest……..gøy å ha et NM hvor omtrent 
alle ”landsdelene” er representert.  
 
Åpning av mesterskapet 
Det har blitt en tradisjon at mesterskapet starter på torsdag kveld. Elverum Hundeklubb hadde 
lagt opp til en både flott og høytidelig start. Opptog gjennom sentrum, med  ”Jømna og 
Heradsbygd musikk-korps”, flagg, faner, deltakere, dommere, hjelpere og publikum. 
Ordføreren i Elverum ønsket oss velkommen til Elverum, og ga oss mange lykkeønskninger, 
og uttrykte entusiasme over at et slikt mesterskap ble lagt til ”hundebygda” Elverum.  
Den offisielle åpningen av NM 2014 var det leder i NBF , Bjørnar Strand som stod for. 



Resten av kvelden handlet om innregistrering av alle deltakerne, prøvehund, kammerataften 
med nydelig mat, og selvsagt; kveldens mest spennende seanse: trekning av fredagens 
startrekkefølge i gruppe rundering. 
Som ”base” for mesterskapet hadde arrangørene valgt gamle erverdige ”Elverum 
Folkehøyskole”. Skolen ligger vakkert til med staselige bygninger og utrolig flotte grønt-
arealer rundt, som skapte en flott ramme rundt hele arrangementet. 
 
Spennende konkurranse fra tidlig morgen…… 
Fredag kl. 07.00 startet dagens konkurranse med øvelsen ”Fellesdekk”. Dette er jo spennende 
fra første minutt, og noe skjer hele tiden. De 15 startende var delt i 3 grupper, og kl. 08.00 var 
alle gruppene i gang med enten rundering, feltsøk eller lydighet. 
Alle øvelser var lagt til svært publikumsvennlige områder, og spesielt morsomt var det jo at 
den spennende runderingsløypa bød på mange utfordringer, men også mange utrolig flotte 
gjennomføringer. De beste i i hovedøvelsen hadde nydelige framføringer og ble belønnet med 
høye karakterer av begge dommerne. 
Også i feltet og på lydighetsbanen ble det framvist mange flotte prestasjoner, og ekstra 
gledelig er det jo å lykkes på NM. 
Etter at alle 15 hadde fått sin bedømmelse i samtlige øvelser, kunne man konstatere at de som 
hadde super uttelling i hovedøvelsen, også hadde klart seg bra i de andre øvelsene, og kunne 
dermed innkassere de gjeve pallplassene. 
 
Søndag var sporhundenes dag, og også denne dagen starta tidlig…..faktisk fra kl. 06.15 var 
det aktivitet i sekretariatet, og 06.45 var det en spent gjeng som hadde tatt oppstilling og var 
klare til trekning av startrekkefølgen for sporgruppen. Samtidig med dette var sporleggerne i 
gang ute i terrenget, med å legge spor og legge til rette for at deltakerne skulle komme til 
spennende oppgaver. 
Også denne dagen hadde arrangørene valgt å kjøre 3 grupper, slik at alle øvelsene kunne 
starte samtidig. Dette skulle vise seg å bli en minst like spennende dag som fredag. Mange 
særdeles gode prestasjoner, som ble belønnet med høye karakterer, både i sporoppsøk, spor og 
lydighet. Det som skulle vise seg å bli utslagsgivende denne dagen, ble feltøvelsen. Her var 
det litt andre forhold enn dagen før, og kun en hund fant alle gjenstandene blant sporhundene. 
 
Rekrutter….. 
Ekstra gledelig på dette NM var jo at det var 5 som debuterte på NM. Dette er jo utrolig 
morsomt for sportens utvikling, og inspirerende for alle andre da det gir signaler om at det å 
konkurrere om plassene på NM er noe alle kan være med på. De fleste debutantene starta i 
runderingsgruppa. Morsomt var det at også debutantene gjorde kjempegode prestasjoner, og 
viste at de også ville være med å konkurrere blant de ”gamle” ringrevene” om laubær.  
Det er jo også veldig hyggelig å oppleve at de som debuterer på NM blir veldig godt mottatt 
av de som er erfarne og rutinerte på en super måte. 
 
Avslutning….. 
Premieutdelingen – mesterskapets avslutning, med et vakkert og innholdsrikt premiebord, 
satte et høytidelig punktum for hektiske og spennende dager.  
Nydelig pyntet rundt premiepallen, og bunadskledde jenter som delte ut blomster og 
laubærkranser. 
Velfortjent heder og ære til arrangørene og deres fantastiske hjelpere. Nasjonalsang, 
takknemlighet og oppriktig glede for å ha mestret……eller opplevd andre mestre…… 
 



Og det er jo dette som gjør denne sporten så fantastisk. Det å oppleve slike prestasjoner hvor 
man tar i bruk ”hele hunden” …..det må vel være det nærmeste man kommer slagordet ”Hund 
– til nytte og glede”. 
 
Denne siste dagen av mesterskapet hadde vi besøk av NKK  Hovedstyret`s leder Siv Sandø. 
Hun var med oss hele dagen, og ga med stor entusiasme uttrykk for at det hun fikk ta del i 
gledet henne mye. 
I forbindelse med premieutdelingen ga hun også velfortjent honnør til arrangørene og uttrykte 
respekt for det arbeidet Elverum Hundeklubb hadde lagt ned under planleggingen og 
gjennomføringen. Veldig hyggelig var den takknemlighet hun uttrykte i forbindelse med den 
gode kommunikasjonen som er mellom NKK og NBF, og ga ros til NBF`s leder for et 
givende og flott samarbeid. 
”Dette er det arbeid med hund handler om……dette er hundesport på toppnivå”, sa Siv 
Sandø til alle som overvar avslutningen.  
 
Disse inspirerende ordene tar vi med oss, og med utgangspunkt i dem, skal vi unne oss å 
kjenne litt på stolthet; Vi skal være stolte av den flotte sporten vår, alle de dyktige ekvipasjene, 
den gode sportsånden, det at vi tør å vise ekte og inderlig glede, det at vi klarer å være rause 
med hverandre,….og ikke minst; vi skal være stolte av alle de som gjør utrolig mye frivillig 
arbeid slik at vi kan få drive med dette….. 
 
Tusen takk for flotte dager hos Elverum Hundeklubb. 
Gratulerer nok engang til verdige vinnere, og til alle andre som hadde en eller flere roller 
disse dagene. 
Til alle: Ta vare på dere selv og hundene til vi treffes igjen. 
 
Ellinor Antonsen 
 
 
 

For fullstendige resultatlister, gå inn på: 
 

www.norskbrukshundsport.no 
www.elverumhundeklubb.no 

 

http://www.norskbrukshundsport.no/
http://www.elverumhundeklubb.no/

