
UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
Sted:     Telefonmøte Tid: Onsdag 13.10. 2015 Styremøte nr: 10 
Deltagere fra styret: Bjørnar Strand, Svein Frantzen, Elisabeth Østbakken,  

Ellinor Antonsen, Inger Faugstad, Bernt Hinna 
Forfall: Johnny Knutsen 
Referent: Elisabeth Østbakken Distribueres til:  
 
Sak Start kl. 21.00 Ansvar Tidsfrist 
10.15.01 Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll 

• Protokoll og utdrag protokoll nr 9 godkjent 
 
 

 

10.15.02 Post inn 
• Klagesak 
• Døv hund på stevner 
• Dommerprotokoll med gjennomslag  
• Mangler ved rapportering av stevne 
• Feil koeff. i kl. A DogWebArra 
• Bekreftelse på feil i DWA og at det ikke er kapasitet til 

rettelse  
• Regelverk for godkjenning av ettersøkshund 
• Etterlyst varer som er bestilt i butikken 
• Søke om avholdelse av Kåringsprøve 
• Utdeling av årets brukshund på Hamar den 17/10-15. 
• Fagkomiteen, Referat fra møte nr 7 
• Reiseregning fra NoM 

  

10.15.03 Post ut 
• Feil i DogWebbArra  
• Bestilling varer 
• Utdeling av årets Brukshund på Hamar 
• Søknad om NKK pokal til NM 
• Høring Kåringsprøver 

  

10.15.04 Forsvarshundkomiteen 
• Det er planlagt å avholde møte 27. oktober 
• Vedr. dommer og instruktørutdannelse fremkom det at 

Fagkomiteen bør ta en del av denne jobben sammen med 
Forsvarshundkomiteen.  

• Forsvarshundkomiteen tar initiativ til å begynne 
samarbeidet.  

  

10.15.05 Fagkomiteen 
• Vi ber om å få en plan over når Trinn 1 

Instruktørutdanning kan være klar. 
• Trinn II Bruks er godt i gang. FK har rammene klare. 
• Sportshundkomiteen ønsker et konkret forslag, OK for 

Trinn II og Trinn III. Men grunnopplæringen Trinn I må 
være klar før Trinn II kan bli klar. 

• Det lages et forslag på fremdriftplan for Trinn 1, Tinn II, 
Trinn III og Forsvarshund.  

• Dommerutdanningen kan vi avholde slik vi allerede har i 
dag, kjøres etter gammel mal frem til revidert kursmateriell 
er på plass. 

• Kåringsprøven er sendt til NKK. 
• Referat nr. 7 er mottatt og ingen kommentarer fra styret 
• Instruktørsamling for Trinn II bruks er gjennomført helgen 

9-11. oktober 2015. Det er 15 år siden siste samling. Masse 
bra tilbakemeldinger og veldig vellykket.  

  

10.15.06 NM 18 – 20. august 2016 Nidaros Brukshundklubb 
• NM instruks er sendt til Nidaros 
• NBF melder inn stevne til NKK innen 31. oktober 2015  
• Nidaros HK kommer med forslag til dommere 

  



UTDRAG AV PROTOKOLL 
                                        NORSK BRUKSHUNDSPORTS FORBUND  
 
10.15.07  NOM 17-20 september 2015. SBK Stockholmsdistrikt 

/Vallentuna IP 
• Kort oppsummering: Bra arrangement med fine rammer.  
• Det oppdateres skriftlig med hvilke som ble tildelt 

Hederstegn osv 
• Oppdatert liste med deltakere i Nordisk Komité. Det ble 

laget en kjøreplan ved møtet i 2014, det skal også lages en 
arrangør instruks. 

  

10.15.08  NoM 2016 
• Venter på beskjed vedr tidspunkt. Danmark har sitt DM 

samme helg som er foreslått fra arrangør. IP VM avholdes 
også denne helgen. 

  

10.15.09 Forbundstinget 21. februar 2016 
• Det er kommet tilbud på overnatting og mat fra to 

forskjellige hoteller.  
• Distribusjon av alle papirer senest 23-24 januar. Det 

foreslås å avholde et møte senest 16-17. januar. 
• Det er frist for forslag til lovendringer den 30. november.  
• Komiteene som ligger under NBF blir gjennomgått.. 

Mandatet revideres og det lages en instruks. 
• Regler for avholdelse av valg for verv i NBF. De laget et 

forslag som ble gjennomgått. Forslaget ble godkjent og 
vedtatt på styremøte den 13/10-15 og sendes ut til 
valgkomiteen.  

• Premie til Årets Brukshund, Zantos statuetten er innkjøpt 
og ligger på lager. Plakett Årets Sporhund 2015 og Årets 
Runderings hund finnes på lager. Årets 
Brukslydighetshund 2015 MÅ bestilles. 

  

10.15.10  Butikken 
• De nye Blåbøkene er kommet med trykk av måleskjema.  
• Har sjekket vedr nettbutikk. 

  

10.15.11 Regnskap  
• Oppdatert pr. september.  
• Regnskapet ble gjennomgått og godkjent 

  

10.15.12 Kurs 2016 
• Det blir en gruppe på Sølenkurset som jobber for å delta på 

The Challenge. 
• Det jobbes også med instruktører til kursene 
• Det sjekkes om det skal avholdes MH test på Sølen også i 

år. Må søkes til NKK før 31/10-15. 

  

10.15.13 The Challenge 2015 
•  NRH med en muntlig henvendelse om samarbeid. Det blir 

sendt en skriftlig henvendelse til NRH. 
• Det planlegges et møte om fremdrift med arrangementet 

vedr. sponsorer 

  

10.15.14 Annet 
•  Klagesak ble behandlet, det blir sendt skriftlig svar. 

 

  

 Møtet ble avsluttet kl. 24.15 
Neste møte 9. november 2015 kl. 21.00 

  

Braskereidfoss 14.10.2015 
Elisabeth Østbakken 
Sekretær NBF 


