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Referat Brukshundkonferansen 2019
Åpning/velkommen v. leder Ellinor Antonsen
Ellinor ønsket alle velkommen til årets brukshundkonferanse.
18 klubber var påmeldt, og 35 stk representerte disse. Veldig hyggelig at det var noen «nye»
klubber som var påmeldt, og at de kom fra mange deler av landet.
Ellinor snakka også litt om at Brukshundkonferansen er en viktig arena å være representert på,
da man får mye informasjon, lærer litt om hvordan de ulike samarbeid fungerer, og ikke
minst; man får dele erfaringer med andre med samme interesse.
Presentasjon av medlemmene i styret NBF for deltagerne på konferansen.
Inger Faugstad presenterte NBF butikken for deltagerne, og hadde satt opp en nydelig
presentasjon av deler av det utvalget som finnes.
Alle frammøtte klubber ble presentert med sine representanter.
Alle fremmøtte fikk utdelt: kopi av invitasjon til NBF kurs, annonse til «The Challenge», en
presentasjon av «Arbeidsgruppa for NOM 2020» og en «folder med informasjon om NBF og
de aktiviteter som finnes.
Alle oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt, da all informasjon delt av NBF finnes på
hjemmesiden.
Så ble alle tatt med på litt «mimring» gjennom mange fine og store øyeblikk i 2018, og litt om
hva som er planlagt for 2019.

Brukshundsporten 2019, hvor går vi?
Bernt Hinna, leder i Fagkomiteen, la på en interessant og velformulert måte, fram statistikk
som viser deltagelse på brukshundstevner, antall terminfestede stevner og utvikling over tid.
Han dokumenterte en nedgang i antall stevner, samtidig som deltakerantallet øker. Det ble
også vist til at antallet medlemsklubber i NBF som arrangerer stevner er under 50% (av 45
stk). Dette samlet, medfører at det vil bli større konkurranse om å kvalifisere seg til f.eks.
NM, da det vanligvis er «tak» på antall startende i de ulike klasser på stevner.
Et alternativ som ble lagt fram, var at deltagere ikke blir prioritert når de har et visst antall
starter slik at flest mulig kan få mulighet til å kvalifisere seg til NM/NOM.
Dommertilbudet; antallet dommere øker sakte. Viktig å få flere dommere, og en spredning av
dommere utover landet for å gjøre det lettere for flere å arrangere stevner.
Videre ble det vist hvor «stor» brukshundsporten er, sammenlignet med andre konkurranse
/prøvetyper som det er naturlig å sammenligne oss med.
Det er aktiviteter med lav inngangsterskel som har raskest vekst.
Brukshundprogrammet består av omfattende øvelser (deler) og vil aldri kunne ha som mål å
skulle ha «hundrevis» av startende.
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Bør vi jobbe for et/ flere «spesialistprogram» der bare deler av det totale programmet blir
prøvd, f.eks spor eller rundering som uoffisielle prøver?
NBF har en vedvarende dialog inn mot NKK for å sikre rett registrering av resultater i Dog
Web Arra.
Forsvarhundskomiteen /Nordic Style Trials
Svein Frantzen, nestleder i NBF presenterte Nordic Style Trials og arbeidet med å legge fram
søknad om godkjenning av programmet i Norge.
Regelverket bygger på den sammensetningen av grener/øvelser som vi konkurrerer etter i
Nordisk Mesterskap
Historien går tilbake til 1996, da NOM for første gang ble arrangert etter dette konseptet.
Består av følgende grener:
Forsvarshund – Rapport - Rundering – Spor
Nordic Style Trials ble godkjent i FCI i November 2011, etter et omfattende arbeid og søknad
fra Sverige og Finland. Programmet er fortsatt uoffisielt i Norge, og er «i bruk» kun når vi er
vertsskap for Nordisk Mesterskap her i Norge hvert 4. år.
NBF`s arbeidsmål:
Å kunne gjennomarbeide et utkast som kan være et solid vedlegg til søknad om å få dette
programmet godkjent i Norge.
Ansvarsområder:
Forsvarshundkomiteen; utarbeide utkast til alt rundt Forsvarshundarbeide
Styret: Utarbeide søknad til NKK, med et komplett sett regelverk for Nordic Style Trials,
samt referanse til rammer og innhold de ulike utdanningsplaner for programmet.
Høsten 2018 nedsatte Politidirektoratet (POD) en gruppe som skulle se på den sivile
brukshund sporten hvor det foregår «forsvarsarbeid». Dette arbeide er ennå ikke sluttført.
Forsvarshundkomiteen og styret har besluttet å avvente konklusjonen av POD`s arbeide før vi
jobber videre mot målet mot søknad.
Det kom spørsmål fra salen om dette er et program som har fått «feste» i de land det er
godkjent.
Programmet er ikke stort i noen av landene, men NBF har som utgangspunkt at det bør kunne
tildeles offisielle titler til alle deltakergrupper på NOM. Dette er ikke mulig uten at det er
offisielt godkjent i NKK.
Sportshundkomiteen
Bernt Hinna, var medlem i Sportshundkomiteen til 31.12.2018.
Fra og med 01.01.2019 er Ingar Oliversen oppnevnt som representant for Brukshundsporten i
Sportshundkomiteen.
Bernt presenterte noen av sakene som har vært opp i komiteen. Av interesse er f.eks.;
Sak 25/19: TERMINFESTEDE ARRANGEMENTER - AVLYSNING – SANKSJONER
MV. Det er en økende trend at klubber ønsker å avlyse terminfestede arrangementer.
Sportshundkomiteen understreker at arrangement/prøver søkt om og fastsatt i NKKs
terminlister som hovedregel skal avholdes. Færre påmeldte deltakere enn ønskelig, mangel på
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personell i klubben/styret som ønsker å bidra, eller skifte av styresammensetning er ikke
gyldig grunn for avlysning.
Det ble en diskusjon i salen om hva som er gyldig grunn for avlysing, og det ble blant annet
vist til mye snø våren 2018, som førte til at noen måtte avlyse /utsette sine prøver. Videre kom
det opp at klubbene gjennom FB sider, kan samordne seg vedrørende stevnehelger, slik at det
ikke ble flere stevner samme helg i nærheten av hverandre.
Mange klubber er flinke til dette.
Resultatregistrering prøver /Resultatservice
Som en konsekvens av at DogWeb Arra ikke er et «system» hvor vi får hentet ut informasjon
til ulike statistikker / målinger, så er NBF avhengig av å ha «sin egen» resultatservice /
registreringssystem.
Frode Løken, varamedem i NBF har deltatt i en gruppe som har arbeidet med å forbedre
resultatskjemaet vi bruker i NBF. Sammen med flere, og spesielt Kari Anne Lier Hansen, er
det nå laget et nytt skjema som skal brukes til intern innmelding av resultater til NBF’s
resultatservice. NKK skjemaer skal fremdeles fylles ut som før og sendes NKK for
registrering i Dog Web Arra.
Det nye skjemaet har ulike rullegardiner med valg, arrangørklubb, dommer mm. All
informasjon legges på framsiden og det eneste tilleggsarbeidet er å legge inn
dommerkommentar på protokollen til den enkelte deltaker.
Det ble foreslått fra salen at det hadde vært fint om også hund og fører kunne ligge
tilgjengelig i basen slik at en registrering var nok til å hente fram ekvipasjen på nye stevner.
(knyttet opp mot hundens reg.nr). Dette er det sannsynligvis mulig å videreutvikle og vi
bringer med glede ideen videre. Dette kan, slik vi ser det, være starten på et veldig positivt
prosjekt, hvor målet er forenkling både for arrangører og resultatservice.
Det nye skjemaet fikk veldig god mottakelse.
«Fair Play» hvem gjelder det for? Når gjelder det, og hvilket klima ønsker vi skal gjelde
for vår sport?
Hege Bye Flyen og Kristin Dyrkorn styremedlemmer NBF, ledet denne sekvensen.
Fair Play er knyttet til ønsket om at vi skal ha like vilkår i konkurranser, og at vi skal
behandle hverandre med respekt både på og utenfor «banen». Det gjelder uansett hvilken
rolle du har, deltager, publikum, dommer eller arrangør.
Det ble vist et lite rollespill om ulike måter å møte en utfordring på. Er det andre sin skyld når
det går galt, eller er det jeg som har glemt å trene på denne utfordringen?
Det ble satt sammen grupper, som fikk noen spørsmål de skulle diskutere og senere legge
fram i plenum;
• Hva gjør den enkelte av oss i åpne og lukkede fora på facebook eller andre sosiale
medier?
• Hva gjør DU for å medvirke til fair play?
• Hvem skal ta ansvar for fair play i praksis?
• Når skal vi gripe inn? Eller gjelder fremdeles dette; «Den som tier, samtykker»?
Gruppene la fram sine svar og det ble sagt at det i liten grad oppleves uheldige episoder
knyttet opp mot brukshundsporten, og dette var alle glade for.
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Videre er dette noe av det som ble lagt fram;
• I sosiale media bør en unngå negative kommentarer og nedrakking.
• Bruke sosiale media til å takke, gratulere og holde seg oppdatert på resultater.
• Respektere hverandres meninger, godta at vi har ulike syn på ting.
• Viktig å snakke med hverandre ikke om hverandre.
• Tolerere at en kan bli litt usaklig hvis man er skuffet, men viktig å rette opp slik at
kritikken ikke rammer tilfeldig.
• Det var og sammenfallende hos gruppene at alle har et personlig ansvar for fair play.
• Det ble nevnt at stevnelederkurset, kan være en god støtte for arrangør til å
tilrettelegge gode stevner.
• Det ble også nevnt at det ikke alltid er lett å ta opp saker hvis en mener noe ikke er
rettferdig.
• PÅ spørsmål fra styret om det er greit å «snakke» stygt / nedsettende om
organisasjoner som «NKK», «NBF» eller andre tillitsvalgte, så var
brukshundkonferansen klare på at det var heller ikke greit under noen omstendigheter,
ei heller i sosiale medier.

Fagkomiteen-aktiviteter/regelverksendringer/prosesser
Bernt Hinna leder i Fagkomiteen fra 01.06.2018, presenterte fagkomiteens medlemmer og
gikk gjennom aktiviteten til Fagkomiteen i 2018.
Instruktørsamling for trinn II og III brukshundinstruktører:
Ble avholdt 19-21 oktober. 18 instruktører var påmeldt. Samlingen tok for seg både teoretiske
vurderinger og praktiske eksempler.
Nordic Style Trials:
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.
Revisjon av NKK’s bruksprøveprogram:
Her ble det lagt fram innspill fra sosiale media i tilknytning til NKK’s høring om nytt
regelverk, der det kommer fram at enkelte er av den oppfatning at styret i NBF ønsker å
ødelegge brukshundsporten. Dette anses som veldig grove anklager.
Bernt la videre fram den komplette saksgangen, som viser den «tjenestevei» som alle
revideringer av ulike prøveregelverk er underlagt, og der det kommer fram at alle har hatt
mulighet til å foreslå og uttale seg om denne regelverksendringen.
Hvordan har det seg at dette har gått så mange «hus forbi»?
Alle NKK`s regelverk har en gitt tidsperiode hvor de er «låst» for endringer. Innenfor den
rammen kan alle «brukere» av regelverket komme med innspill til Fagkomiteen.
Fagkomiteen behandler innkomne forslag og lager et forslag som først vil bli presentert på
brukshundkonferansen, før det sendes til NKK som starter en høringsprosess.
Når høringsfristen er ute, lager Fagkomiteen sitt endelige utkast til regelverk, dette går tilbake
til NKK og blir realitetsbehandlet i Sportshundkomiteen.
Styret i NBF er mellomleddet mellom NKK og FK.
Diskusjonen og kommentarer i salen, viser at dette ikke har vært tydelig nok for alle.
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Det som er endret i regelverket ble presentert, og målet med denne revideringen er nådd via
en justering av regelverket.
Det ble på Brukshundkonferansen flere ganger gjort oppmerksom på at «nå er vi i gang», nytt
regelverk gjelder i 3 år fra 01.01.2019.
NM -brukshundsportens «flaggskip» eller?
Svein Frantzen og Frode Løken fra styret NBF ledet denne sekvensen.
NM er for mange høydepunktet i brukshundsporten. På NM er det 15 deltakere i hver gren,
spor/rundering som kvalifiserer seg til plass.
I 2018 var det Norsk Rottweilerklubb som arrangerte NM på Modum i Buskerud. Frode
Løken var med som arrangør og meldte tilbake til konferansen at dette hadde vært både veldig
arbeidskrevende, men svært givende, og hadde til og med gitt et økonomisk overskudd til
arrangørklubben.
NBF sliter med å få klubber til å ta på seg oppgaven som teknisk arrangør av NM.
I 2019 har Voss hundeklubb tatt oppgaven, noe vi er svært takknemlig for. Klubben er godt i
gang med planlegging og forberedelse, og dette tror vi blir kjempebra.
Det ble satt i gang gruppearbeid der gruppene ble bedt om å svare på følgende spørsmål;
• Hva skal til for at det skal bli mer attraktivt for klubbene å påta seg dette
arrangementet?
• Hva ønsker klubbene at NBF bidrar med for å påta seg dette?
• Kan klubber gå sammen og hjelpe hverandre med stevner og større arrangementer?
• Kan NBF lage rulleringslister for NM arrangør, slik at alle medlemsklubber blir
involvert?
• Andre innspill:
Gruppene la fram sine innspill, og det kom mange gode forslag tilbake til NBF styret.
• Koble «gammel» og «ny» NM arrangør mot hverandre.
• Lage regions-samarbeid med flere klubber
• Sikre arrangør bedre økonomisk
• Å være arrangør gir mulighet for en klubb/flere klubber å skape fellesskap
• Gi garanti for hjelp og bistand til arrangør
• NBF må gi god informasjon (NM instruks er utarbeidet)
• Sterkere markedsføring av NM for å skaffe sponsorer
• Sette sammen en «komite» som ordner med alt utenom det praktiske, det tar
hundeklubben
• Bruke frivillige til kiosk, billettsalg, parkering mm, slik at klubben får fokusere på
arrangementet/prøvene.
• Fremsnakke NM på hjemmesiden og ute i klubbene
• Holde NM på fast sted
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Det kom fram mange konkrete og positive innspill, som styret tar med seg i det videre arbeid.
Særdeles positivt at dette tema skapte så mye engasjement. Det lover godt for NM som vårt
«flaggskip».
Hjemmesiden; www.norsk-brukshundsport.no /kommunikasjon ut til klubbene
Hjemmesiden vår, er og blir vår viktigste informasjonskanal. Den er ny, brukervennlig og
inneholder alt hva man måte trenge som deltaker, arrangør, dommer, instruktør, og ut over
dette vil alt som skjer med utgangspunkt i de rammer som NBF og FK bruks jobber inn under,
legges ut som nyheter på hjemmesiden.
Det ble derfor tatt en gjennomgang av denne «oppslagsboken» som hjemmesiden er. Anders
Bakken veiledet oss gjennom de ulike «knapper», informasjonskanaler og måter å finne
viktige opplysninger på.
Videre ble det informert om at all informasjon sendes også ut til klubbenes mailadresse.
Konsekvensen av at NBF ikke har korrekt kontaktinfo til klubben, vil derfor være stor.
Det er klubbenes ansvar å sørge for å melde inn korrekt kontaktinfo til styret.
Styret ble oppfordret til å legge info ut på FB også, samtidig som det lanseres på
hjemmesiden. Dette vil bli effektuert umiddelbart.
Klubbene ble oppfordret til å være «aktive» i å søke etter info på hjemmesiden /FB for å holde
seg oppdatert om hvilke arbeidsoppgaver styret til enhver tid jobber med.
Brukshundkonferansen er også en arena som alle klubber får invitasjon til å delta for å
innhente informasjon, kunnskap og utveksle erfaringer fra andre likesinnede.
Avslutning
Leder takket alle for et stort engasjement gjennom de tema som hadde vært presentert, og nok
engang hvor gledelig det var at så mange hadde møtt.
Det å kunne ha muligheter for å skape en slik arena er et privilegium, da det å møtes for å
snakke sammen, aldri vil bli «gammeldags».
Leder både oppfordret og anbefalte alle å heller «slå av en prat» enn å kommunisere
utelukkende «på nett».
Videre håpet leder at alle jobber aktivt for at vi kan ha en trivelige og inkluderende tone rundt
brukshundsporten ved enhver anledning. Vi har utrolig mange muligheter rundt en fantastisk
hundesport.

Kristin Dyrkorn / Hege Bye Flyen
Norsk Brukshundsports Forbund

