ÅRSBERETNING
KOMPETANSEGRUPPE BRUKS / FAGKOMITEEN FOR BRUKS
2014
KG Bruks / Fagkomiteen for Bruks har i perioden bestått av: Ronny Lauten, Elisabeth
Østbakken, Agneta Dalbakk, Inger Østlie, Cecilie Stenbro, Ingar Oliversen og Ellinor
Antonsen.
Sistnevnte ble konstituert som leder for perioden.
ORGANISERING
Organisasjonsmessig var oppstarten av arbeidet for gruppa underlagt NKK, som
Kompetansegruppe Bruks (KG Bruks). Som en konsekvens av den nye samarbeidsavtalen
mellom NKK og NBF pr 01.02.14. ble gruppen i sin helhet integrert som en komite underlagt
Norsk Brukshundsports Forbund.
Komiteen skrev under på revidert mandat pr. 13.05.2014, og betegnelsen er Fagkomiteen for
Bruks (FK bruks).
ARBEIDSFORM
Møteform for Fagkomiteen har vært både via telefon og fysiske møter.
Vi har hatt 4 telefonmøter og 3 fysiske møter (på Elverum og Sølen) i forhold til generell
saksbehandling og planlegging av komiteens arbeid.
Vi har i tillegg hatt 4 fysiske møter med NBF`s leder hvor fagkomiteen var representert, ang.
koeffisienter / regelverk.
To arbeidsmøter vedr revidering regelverk har også vært avholdt.
I tillegg til dette; et telefonmøte med NBF`s leder hvor fagkomiteens dommere var
representert i forhold til planlegging og gjennomføring av dommersamling høsten 2014.
HOVEDSAKER I PERIODEN
I perioden har hovedfokus for komiteen vært revidert regelverk og gjennomføring av
dommersamling. Generelt for perioden i komiteen, vil vi si at vi har håndtert store
arbeidsoppgaver, hvor det ligger mye arbeid bak.
Revidering av ”Regler for Brukshundprøver”
Ferdigstilt utkast til forslag til revidert regelverk ble sendt fra NKK v/adm. ut til alle NKK`s
samarbeidende klubber og organisasjoner for høring den 28.06.2014. Høringsfrist var, av
NKK, satt til 28.09.2014.
Fagkomiteen fikk inn totalt 22 høringssvar som fordelte seg slik; 5 høringssvar fra
raseklubber, 1 svar fra NKK region og 16 fra hundeklubber.
Etter sammenstillelse av alle tilbakemeldinger, gjennomgang og redigering, ble endelig utkast
fra Fagkomiteen sendt NKK v/ adm. den 14.10.2014, med søknad om behandling og
godkjennelse i NKK`s Hovedstyre.
Alle innsendte dokument i denne saken ble lagt ut på www.norsk-brukshundsport.no til
orientering.
Fagkomiteen for Bruks har pr. skrivende stund ikke fått tilbakemelding på at
reviderte ”Regler for Brukshundprøver” er godkjent HS, men vi ser fortsatt at dette skal kunne
være gjeldende fra 2015.

Dommersamling
Dommersamling for brukshund-dommere ble arrangert på Gardermoen den 22.-23. november.
Fagkomiteen stod som ansvarlige for gjennomføringen.
25 dommere deltok på samlingen. Tema på samlingen var; Kommunikasjon, informasjonsflyt,
presentasjon av de største sakene i revidering av regelverket, praktisk
bedømming, ”målekurs”, og gruppearbeid om viktige faktorer rundt dommerutdanningen og
revideringen av denne.
Vi vil takke Forsvarets Hundeskole for hjelpen med områder til bruk i forbindelse med den
praktiske delen av dommersamlingen, samt de ekvipasjer som stilte med sine hunder slik at vi
fikk noen å praktisere på.
Vi vil også rette en stor takk til Kirsten Bjørnelykke som kom til oss og avholdt kurs i måling
av hund på samlingen vår.
Fagkomiteen har i perioden hatt 21 saker til behandling. Dette har i hovedsak vært
henvendelser til Fagkomiteen vedr våre hovedarbeidsområder dette året.
Ut over dette har arbeidet med utdanningsplanen for Trinn II brukshundinstruktører, Trinn III
brukshundinstruktører, revidering av dommerutdannelsen og NKK`s regler for Kåringsprøver
også stått på dagsorden i perioden.
Etter at vi nå er ferdige med det enormt tidkrevende arbeidet med revidering av ”Regler for
Brukshundprøver” vil arbeide med de ovennevnte saker starte opp igjen, og ha full fokus.

SAMARBEID / KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har fungert svært bra. Alle er med og
bidrar der det er nødvendig, og deler og bruker sin erfaring og kunnskap der det er viktig.
Fagkomiteen er også representert i ”Arbeidsgruppa for revidering av Trinn I utdannelsen”,
Cecilie Stenbro er vår representant der.
Spesielt for dette året er jo også at vi har fått hele tre muligheter til fysiske møter med
størstedelen av komiteen.
Kommunikasjonen med NKK`s administrasjon har vært hyggelig, men bærer preg av stort
arbeidspress i NKK og har derfor til tider ført til veldig sein / manglende tilbakemeldinger på
våre henvendelser, etterspørsler og søknader.
Dette ser vi fram til å finne løsninger på.
Kommunikasjonen og samarbeidet med NBF`s styre har vært effektivt og det oppleves veldig
inspirerende å se at alle trekker mot samme mål; nemlig å arbeide for sporten, og alle de
faktorer og muligheter som ligger i det.
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