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Referat fra Brukshundkonferansen 20. februar 2016
Møtet startet kl. 11.00 og ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell
Åpning
 Leder Bjørnar Strand åpnet med å hilse alle velkommen og startet med å vise bilder fra
NM, NoM og The Challenge fra 2015.
NM / NoM / The Challenge 2015/2016
 Bjørnar refererte fra NM som ble avholdt 7-8 august 2015 med arrangørklubb
Hønefoss og Omegn BHK. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger for et flott
arrangement. Rammene rundt hele arrangementet var også meget bra. Presentasjon av
pallplasseringer og bestemanns premier.
 Teknisk arrangør for NM 2016 er Nidaros Brukshundklubb, stevnet går av stabelen
18-20 august 2016.
 Referat fra NoM som ble avholdt 18-20 september 2015 i Sverige. Presentasjon av
pallplasseringer og lagplasseringer.
 NoM 2016 blir arrangert i Norge den 15-18. september med Nannestad og Omegn
Hundeklubb som teknisk arrangør.
 The Challenge ble avholdt 27-29. august 2015. Bjørnar presenterte pallplasseringer
samt bestemanns premier.
 The Challenge 2016 blir avholdt 1-4. september 2016
Resultatservice DogWebArra
 Bernt Hinna gikk igjennom litt historikk vedr. DogWebArra programmet
3-4 år med:
- Feilsøking, Manglende rapportering, «Trusler» om å ikke få godkjente prøver,
Manglende opplæring/kunnskap, Etterregistrering, Dobbeltføring
- Resulterte i et system som langt fra var perfekt og som la mer arbeid på
arrangørene.
 Nytt regelverk trer i kraft fra 1. januar 2015. Erfaring:
- NKK foretar IKKE justeringer i SIN database på EGET initiativ som følge av slike
endringer.
- NBF oversender et excel ark til NKK og ber om at databasen blir oppdatert
- NKK foretar oppdateringer raskt.
- Beklageligvis oppdages en feil i arkene som er innsendt, nemlig feil koeffisienter i
hopp og apport for klasse A
- Denne gangen blir vi ikke prioritert så feilen blir stående igjen i systemet, NKK
mener den sikkert blir rettet etter hvert!!
- Blir feilen korrigert? Hvem sjekker dette? Kan personer få Cert/Championat på
feilaktig grunnlag?
- Blir vi sittende med offisielle, uriktige resultater og uoffisielle, riktige resultater?
 Konklusjon DogWebArra er pr. i dag ikke noe bra system for brukssporten, vi håper
det blir en bedring i snarlig fremtid.
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Terminlisten 2016
 Bernt Hinna gikk gjennom terminlisten og sammenlignet med tidligere år. Viste
statistikk på hvor mange runderings / spor stevner som blir avholdt. Dette viste at det
hadde gått litt opp med antall sporstevner og litt ned med rundering. Variasjonene var
ikke store fra 2015.
Sportshundkomiteen
 Bernt refererte fra Sportshundkomiteen, det er NKK administrasjonen som skriver
referat fra Sportshundkomiteen`s møter. Temaer som har vært tatt opp:
1. Komiteen godkjenner KG gruppene
2. Disiplinære saker
3. Dommer som dømmer regelverk i NKK`s regi skal ha nøytral bekledning
4. Landslagsdeltaker som konkurrerer i regi av NKK. Resultater fra offisielle NKK
stevner
 NBF har pr. i dag kun talerett i Sportshundkomiteen, men jobber for og bør ha fast
mandat med stemmerett.
 Sportshundkomiteen kan ikke opprette sak selv. Må få saken sendt via
Administrasjonen i NKK
Fagkomiteen i Bruks
 Agneta Dalbakk presenterte medlemmene som sitter i komiteen pr.dato:
- Ellinor Antonsen, Leder
- Agneta Dalbakk
- Inger J. Østlie
- Aud Flemsæter
- Ingar Oliversen
- Cecilie Stenbro
 Mandatet for Fagkomiteen ble presentert. Styret i NBF oppnevner FK.
 Oppgaver i FK:
- Regelverk
- Instruktørutdannelse trinn II bruks
- Dommer utdannelse
- Dommerkonferanser
- Instruktørsamlinger
 Status for instruktørutdanning: For at FK skal kunne ferdigstille revidert
utdanningsplan for Trinn II bruks, må Trinn I først være på plass. Trinn 1
instruktørutdanning har stått på stedet hvil siden slutten av 90 tallet. Det er satt
sammen en gruppe med representanter fra alle Kompetanse Gruppene (KG) i NKK,
samt FK for bruks, som nå har sendt inn et utkast på revidering av trinn 1 utdannelse.
Dette er sendt samarbeidende klubber og organisasjoner til høring. NBF vil gi
tilbakemelding på høringsutkastet med utgangspunkt i svar fra fagkomiteen for Bruks,
og i form av et omtrent komplett forslag til Utdanningsplan for Trinn 1. Høringsfrist er
05.04.2016.
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Rekruttering til Sporten
 Svein Frantzen startet med en oppsummering fra fjorårets konferanse. Hva har
klubbene gjort i året som gått:
- Bruker kurs som rekrutering
- Bedre struktur på treningene
- Annonsere fellestreningene
- Minikurs på enkelte øvelser
- Fellessamling (treningsleir) i Sverige
 Tønsberg HK er en klubb som har økt aktivitet i bruksmiljøet. Har vært flinke på å
aktivisere og siden fått ekvipasjer som starter på konkurranser. De har i 2015 hatt både
spor og runderingsstevner.
 Indre Østfold HK fortalte om deres stevne i klasse D og C med totalt 38 stk. deltakere.
De har hatt et positivt samarbeide med flere andre klubber i nærområdet.
FCI Nordic Style Trails
 Kristoffer Modell redegjorde for litt historikk. Godkjent program FCI fom 01.01.2012.
Programmet er ikke godkjent i Norge pr i dag, men vi jobber med en målsetning å
kunne få dette som et bruksprøveprogram også i Norge.
 Presentasjon av deltakerne i Forsvarshundkomiteen:
- Kristoffer Modell, Leder
- Johnny Knutsen
- Peder Z. Christiansen
- Odd Erik Magnes
- Sjur Haugen
 2015 er første året med Forsvars hundegruppe på Sølenkurset. I 2016 blir det to
grupper Forsvarshund. Det var lav deltakelse i 2015 antagelig grunnet kriterier for å
delta.
 Utfordringer som komiteen jobber med:
- Krav til hundefører
- Krav til hund
- Det skal brukes eksisterende utdannede dommere fra NKK
- Behov 3 stk. dommere, videreutdanning
- Figurant utdanning, behov 4 stk.
- Det skal sendes en henvendelse fra Nordisk komite til NKK
- Håper på aksept fra NKK
Spor tracing
 Bjørnar Strand informerte om spor-tracking. Det er noe som har vært brukt på «The
Challenge» i forbindelse med «finalen» i arrangementet, som er spor, de 3 siste år.
Man setter en sender på hundefører som gjør at publikum kan sitte inne ved en
storskjerm og følge med den som går sporet. Det er noen i miljøet som har spurt om
man kan bruke dette på offisielle stevner som NM og NoM. Det ble mye diskusjon om
for og bakdeler med tracking:
- Mer publikumsvennlig, spørsmål om det blir mulig for juks. Noen kan sitte og
se hele sporet og samtidig ha kontakt på telefon med hundefører
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NM/NoM blir ikke samme forhold som på The Challenge, der er det felles
start, alle starter samtidig med sporene. Dette gjør spenningen større.
- Det er en stor kostnad, må ha personell som kan håndtere dette utstyret. Mye
planlegging og forarbeid med å sette opp sender og mottaker.
 Salen var enig i at dette ikke egner seg til NM og NoM per i dag. Kan muligens være
noe som kommer i fremtiden, med mer og enklere teknologi samt med noen
forandring i utførelsen av NM.
Forandringer nye tanker NM
Er tiden inne for å tenke nye tanker rundt NM? Er det nødvendig? Er NM lett å markedsføre,
publikumsvennlig, eller kan det gjennomføres innenfor andre rammer ….?
 Inger Faugstad startet med å presentere hvordan NM er i dag:
- NBF er hovedansvarlig for å arrangere NM for Brukshunder
- NBF oppnevner, etter søknad fra medlemsklubbene, en Teknisk arrangør som
står for gjennomføringen av NM
- De er de 15 best kvalifiserte deltagerne i hver gruppe som får delta på NM
- NM arrangeres hvert år i august, men senest tre uker før NoM
 Inger fortsatte med forslag til forandringer som man kan ha i tankene for fremtiden:
 Hva skal til for å skape enda mer iver, engasjement og at NM rangeres høyest?
- Kan NM være på en fast plass hvert år, for eksempel på Sølen?
Fordeler: Alle vil få like forhold, da det er masse fint terreng å ta av. Det kunne
være en fast stab som arrangerer likt for alle hvert år.
Bakdeler: lite publikumsvennlig, lang reisevei for stort sett alle
 Kunne vi samlet alle hundemesterskap på et og samme sted og tid? Bruks, Ipo,
Lydighet, Agility, Politi
- Fordeler Stort arrangement, attraktivt for publikum og sponsorer. Kunne vise
frem sporten vår for flere i hundemiljøet.
- Bakdeler: Risikerer at bruksen blir borte i alt det store. En nesten umulig
oppgave å samle alle interessene på tvers av arrangementet. I Sverige har
lykkes, de skal ha alle grener sammen i mesterskapet for 2017.
 Vi kan kanskje ha alle skogsøvelsene den første dagen, og all lydighet og premiering
neste dag.
- Fordeler: Mer publikumsvennlig da alt som publikum kan bli med på blir
enklere å rekke med.
- Bakdeler: Man kan kun starte i en gren enten spor eller rundering. Utfordrende
for arrangøren med begge skogsøvelsene samme dag. Samt spørsmål vinner
den rette brukshunden? Det er mange hunder som klarer fint å prestere bra i
skogen en dag og lydighet neste dag, men som ikke klarer (orker) med både
lydighet og spesial samme dag.
 Kan vi flytte NM til juni for å få bedre tid til å forberede oss til NoM?
 Opptjeningsperioden for NM poeng kunne være kalenderåret, og uttak offentligjort 1.e
januar
 Hva med premier! Hva er mest attraktivt, hva henger høyest å få som premie? Er det:
- Pokaler, sløyfer, skjold, medaljer, cash, Bruks-ting fra butikken.
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 Det ble mange interessante diskusjoner om alle forslagene om NM. Dette er ment kun
for å tenke fremover hvis det er noe som skal forandres i det hele tatt. Det er mulig at
de fleste synes at det er bra slik det er.

NoM rutiner og støtteordninger
 Elisabeth Østbakken startet med en oppsummering av rutiner for påmeldinger og hva
som skal fylles ut i påmeldingsskjemaet.
 Opphold:
- Forbundet bestiller opphold, bankett og kamerataften til alle deltakere
- Dette faktureres hver deltaker i etterkant av arrangementet
 Reise bestiller den enkelte selv
 Støtteordninger:
- NKK dekker kr. 300,-/dag/deltaker
- Når NoM blir arrangert i utlandet gis deltagerne en støtte fra NBF i tillegg til
NKKs støtte. (maks. kr. 2000,- totalt).
- Kostnader for overnatting, kamerataften, bankett som arrangør fakturerer felles
mot NBF motregnes støtte
- Forbundet bestiller overnatting, kamerataften og bankett samt evt. frokost/
lunsj som en pakke for hele gruppen. Dette faktureres hver deltaker i etterkant
av arrangementet uavhengig om dette benyttes eller ikke.
- Når NoM blir arrangert i Norge faller støtten fra NBF bort. (ikke NKK-støtten).
- Når NoM arrangeres i Norge får arrangørklubb en støtte fra Forbundet på
kr. 15.000,- Kostnader for Dommere dekkes helt av Forbundet
Vedr. støtteordninger kom det noen kommentarer fra salen om at de startende representerer
Forbundet og burde da få samme støtte også når de starter i Norge. Det var også de som
syntes det var bra at Forbundet støtter arrangørklubben, da NoM er et stort og dyrt
arrangement.
Bjørnar Strand hadde en kort oppsummering av dagen, og møtet ble avsluttet kl. 17.00

