NORSK
BRUKSHUNDSPORTS FORBUND
NORWEGIAN WORKING DOG SPORT ASSOCIATION
http://www.norsk-brukshundsport.no

Kursledelse
Kristoffer Modell- Tlf: 488 83 377
Elisabeth Lutdal - Tlf: 404 01 767
Kristin Dyrkorn – Tlf: 909 87 079
E-post: kurs-solen@norsk-brukshundsport.no

Påmeldingskjema brukshundkurs Sølen 2017
Uke 28 09.- 16. Juli
Navn
Adresse:
Post nr
Tlf nr:
Medlem av klubb:

Fødselsår
Sted:
E-post:

Hundens navn:
Rase:
Reg. nr.
- Tidligere erfaring?

Alder:
Kjønn:
Dato sist vaksinert:

- Har du startet i brukshundprøver?
- Spesielle ønsker/problemer?
Marker med 1 for første ønske, 2 for andre ønske osv.
Spor
*Program opp mot FCI Nordic Style Trials
Forsvarshundprogram. (Nordisk Mesterskap)
Rundering
Spor/rundering
Detaljer om kriterier for deltagelse, se side 2.
Brukslydighet/spor
Brukslydighet/rundering
The Challenge program
Forsvarshund*

Jeg ønsker om mulig å bo sammen med:
Navn

Merknader: (Spesielle matbehov / bolig ønsker / instruktør m.m)
NB! Deltagerne må påberegne å dele hytte med andre kursdeltagere da vi ikke har hytter nok til
at alle kan få egen.

Påmeldingsfrist: 22. mai 2017 – depositum kr. 1.000,- betales ved påmelding.
Restbeløp betales senest 2 uker før kursstart til konto nr: 0539 63 94490.
Pris kr. kr. 6.500,Påmeldingsskjema sendes: e-post: kurs-solen@norsk-brukshundsport.no

Påmeldingen er bindende, og registreres først når innbetaling av depositum er mottatt.
Full refusjon av innbetaling blir kun gitt ved fremvisning av gyldig lege/veterinærattest. Ved forfall nærmere kursstart enn 2
uker blir ikke depositum refundert.
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Nordic Style Trials «Forsvarshund gruppen»
«Kriterier for deltagelse Sølenkurset»

1. Fører: 18 år og personlig egnet.
2. Hundefører fra politi/forsvar: Enten med nåværende hund eller tidligere hund vært godkjent
hundefører i politiet/forsvaret.
3. Sivil hundefører: Enten med nåværende hund eller tidligere hund minst deltatt i NBF klasse
B, spor eller rundering, eller program med tilsvarende vanskelighetsgrad på søksøvelsene,
med godkjent resultat. Enten med nåværende hund eller tidligere hund vært godkjent
hundefører i politiet/forsvaret.
4. Fører som ikke er eller har vært godkjent hundefører i politi/forsvar: Skal ha
gjennomført NBF intro- og sikkerhetskurs for NPP. (Arrangeres som en del av kurset på Sølen
i 2016)
5. Hund: Må være av fastsatte raser. Gjennomført MH, sivil F.A., forsvarets F.A., eller politiets
F.A. med godkjente verdier, eller ferdselsprøve. Hund under 24 måneder som ikke har
gjennomført nevnte prøver kan likevel tillates å kunne delta i aktivitet etter særskilt søknad og
særskilt vurdering av den som er ansvarlig for aktiviteten. Slik beslutning om deltakelse skal
nedtegnes med en kort skriftlig begrunnelse.
6. Fører og hund: Det skal være et forhold mellom hund og fører som ikke gjør det betenkelig å
trene programmet. Hund som viser aggresjon mot eier eller ikke kan kontrolleres av eieren på
en god måte skal ikke kunne delta.
Introkurs:
Det ville bli lagt opp til et introkurs første dag på Sølen-kurset. Kurset skal inneholde informasjon om
de rettslige begrensinger for denne type trening, NBFs regler for slik aktivitet, herunder
sikkerhetsregler samt en gjennomgang av hovedtrekkene i «FCI Nordic Styles Trials».
Definisjoner
F.A.= Funksjonsanalyse
NPP = Nordisk Prøveprogram

Påmeldingen er bindende, og registreres først når innbetaling av depositum er mottatt.
Full refusjon av innbetaling blir kun gitt ved fremvisning av gyldig lege/veterinærattest. Ved forfall nærmere kursstart enn 2
uker blir ikke depositum refundert.

