ÅRSBERETNING
FAGKOMITEEN FOR BRUKS
2018

Fagkomiteen for bruks har i 2018 bestått av; Aud Flemsæter, Inger Østlie, Anne Herøy, Geir
Kildebo, Øystein Bjørnsengen, Agneta Dalbak og Bernt Hinna, der sistnevnte overtok som
leder etter Agneta 01.06.18.

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
FK bruks har i 2018 hatt 10 møter.
Man har behandlet 51 saker, der det i hovedsak vært forskjellige henvendelser til FK bruks,
og dialog rundt vedtak/ beslutninger vedr. våre hovedarbeidsområder ut fra vår aktivitetsplan
og vårt mandat.

HOVEDSAKER I PERIODEN
I perioden har hovedfokus for komiteen vært:
Brukshundkonferansen:
FK var tilstede på Brukshundkonferansen i uke 8, der man hadde et innlegg ift. de saker vi
jobber med.
Instrukstørsamling trinn II og III:
Ble avholdt 19-21 oktober. 18 påmeldte instruktører var påmeldt. Samlingen tok for seg både
teoretiske vurderinger og praktiske eksempler.
Utdanningsplan Trinn III:
FK har jobbet med en utd. plan for Trinn III instruktører, og har mange tanker rundt en slik
plan. Men da denne bør være lik for alle sektorer innen hundesporten, er vi avhengig av et
samarbeid med NKK og kompetansegruppene (KG) for de ulike sektorer.
Regler for Brukshundprøver:
FK sendte i desember 2017 ut forespørsel til alle NBF`s medlemsklubber ang. ønske om
tilbakemeldinger på gjeldende regler. Innkomne forslag fra klubbene, samt forslag fra
dommerkonferansen, ble presentert på Brukshundkonferansen 2018 før det ble inkludert i
høringsutkast som ble sendt ut til alle klubber fra NKK 01.10.2018. Høringsfrist er
01.01.2019, og FK bruks arbeider mot at regelverksendringene skal være gjeldende for de
første prøvene i 2019.
Nordic Style Trial:
FK bruks er benyttet som «sparringpartner» ifbm det pågående arbeidet som gjøres av
Forsvarshundkomitéen for å forberede en søknad til NKK om å få Nordic Style Trials som et
offisielt NKK program.

SAMARBEID / KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har fungert bra. Det er styret i NBF som
har vært vårt bindeledd opp mot NKK.
FK opplever at noe saksbehandling tar lang tid i NKK.
FK har ellers hatt god kommunikasjon og et godt samarbeid med NBF`s styre.
KONKLUSJON
Fagkomiteen har også i 2018 hatt et travelt år, der man klart å utføre de oppgaver man er satt
til å forvalte.
Fagkomiteen jobber ut fra en aktivitetsplan der man jobber systematisk for å legge best mulig
til rette, både for Brukshundsporten og arbeidet framover.
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