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Referat fra Brukshundkonferansen 25. Februar 2017
Møtet startet kl. 11.00 og ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell
Åpning
 Leder Ellinor Antonsen åpnet med å hilse alle velkommen og presenterte agendaen for
dagen. Det var representanter fra 20 stk. medlemsklubber, totalt 41 deltakere
NM/NoM/The Challenge 2016
 Ellinor refererte fra NM som ble avholdt 18. – 20. august 2016 med arrangørklubb
Nidaros Brukshundklubb. Presentasjon av pallplasseringene både rundering og spor
ble fremvist samt alle bestemannspremier. Arrangørklubben fikk mye skryt for hele
arrangementet.
 The Challenge ble avholdt 1. – 4. september 2016. Det var rekordstort deltagerantall
med hele 41 stk. Ellinor presenterte pallplasseringer samt bestemanspremier.
 NoM ble avholdt 15. – 18. september 2016 i Norge med arrangørklubb Nannestad og
Omegn Hundeklubb. Her gjorde arrangørklubben en fantastisk jobb, det er ikke
mindre enn 5 forskjellige grener som skal planlegges og gjennomføres; spor,
rundering, rapport, forsvarshund og IPO. Ellinor presenterte pallplasseringer og
lagplasseringer.
Brukshundsporten i Sverige, Barbro Olsson, SBK; Status / utfordringer
 Barbro startet med å takke for at hun var blitt invitert, samt en kort presentasjon av
hennes jobb i organisasjonen.
 Generelt om SBK
- Feirer 100 års jubileum 2018 der det planlegge en STOR feiring
- Er den største spesialklubben innen Svenske Kennel Klubben
- 18 raseklubber
- 18 distrikt
- 286 lokale brukshund klubber, det er i disse hverdagsvirksomheten foregår
 Fire hovedvirksomhetsområder
- Avls - ansvar
- Prøver og konkurransevirksomhet
- Utdanning
- Samfunnsnyttig virksomhet
 Prøver og konkurranser
- Bruksprøver
- IPO
- IPO-R
- Mondioring (nylig godkjent i Sverige)
- Trekkhund sport
- Lydighet
- Rallylydighet
- FCI Nordic Style Trails
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 Generelle hundesporter
- Lydighet
- Rallylydighet
- Agility
- Freestyle
- Smeller
 Brukshundprøver
- Har lang tradisjon i Sverige
- Har historisk kopling til Forsvaret
- Skal beskrive og prøve hundenes arbeidskapasitet / funksjonsdugelighet
- 5 klasser
1. Patrulje
2. Rapport
3. Forsvarshund
4. Spor
5. Rundering
 Bruksprøver – raser
Prøver med forsvarsarbeid er forbeholdt raser der SBK har avlsansvar
- Bruksprøve, forsvar
Vanligste raser er malinois og schäfer
- IPO
Vanligste raser er schäfer og malinois, også boxer, dobermann og rottweiler er
representert
- Mondioring
Mest sannsynlig blir de fleste startende blant de belgiske gjeterhundene
- Patrulje, relativt få starter, schäfer, rottweiler og kelpie
- Spor, mange startende
Schäfer, border collie, malinois, kelpie i klasse A
Schäfer, austalian shepheerd, rottweiler i de lavere klassene
- Rundering
Border collie, schäfer, labrador
 Bruksprøver – antall startende i 2016
- Patrulje – 102 starter (58 i kl. C, 29 i kl. B, 15 i kl. A)
- Rapport – 236 starter (44 i kl. D, 38 i kl. C, 47 i kl. B, 107 i kl. A)
- Forsvarshund – 426 starter (138 i kl. C, 71 i kl. B, 217 i kl. A)
- Spor – 5884 starter (1790 i kl. D, 1166 i kl. C, 872 i kl. B, 2056 i kl. A)
- Rundering – 1891 starter (188 i kl. D, 569 i kl. C, 438 i kl. B, 696 i kl. A)
 Regelrevideringsprosessen
- Har en 5-årig låsingsperiode, de følger SKK’s låsingsperiode for utstilling. Det
generelle regelverket styrer SKK over, FCI styrer over de Internasjonale
regelverk.
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 Bruksprøver – regelrevideringsprosessen
- Første året etter låsingsperiodens start er det relativt rolig, med utdanning og
oppdateringer.
- Andre året, åpne «linjer» til utøvere, funksjonærer og klubber. Vurdering av
gjeldende regler.
- Tredje året, høringer til de berørte instanser og sammenstilling av høringssvar.
- Fjerde året, første halve året – regelkonferanser som tar beslutninger. Andre
halvåret – tekstkorrigeringer samt at regelverket sendes til SKK.
- Femte året, Diskusjoner med SKK i løpet av første halvåret. Siste halvåret,
korrektur av tekst, trykking av regelverk og utdanning.
Barbro avsluttet med å presentere diagrammer som viser resultat /statistikker på forskjellige
raser opp mot klasser i brukshundsporten.
SBK har et registreringssystem som gjør at all informasjon som «mates inn» kan brukes ineste
omgang til å lage oversikter /statistikker til god hjelp i arbeidet med å kontrollere /
videreutvikle sporten og legge til rette for alle som driver med dette.
DogWebArra – resultatregistrering
 Bernt Hinna tok opp utfordringene med NKK’s resultatsystem. Det ble presentert
hvordan systemet er tenkt å fungere. Det viser seg at det ikke fungerer slik det er tenkt.
- Håndterer ikke utenlandske deltakere
- Går ikke å velge hundeklubb foran raseklubb
- Feil koeffisienter i DWA
- Utskrifter funger ikke
Hva gjør vi med dette?
- Møte med NKK den 25. januar der problemstillingen ble diskutert.
- Resultat – dette med feil koeffisienter og utskrift kunne de korrigere i nærmeste
fremtid (mars-april). Resterende feil kunne de ikke gi noe konkret svar på.
- NBF vil følge opp dette.
Forsvarshundkomiteen
 Kristoffer Modell (leder i komiteen) presenterte representantene i komiteen;
Johnny Knutsen, Peder Z. Christiansen, Odd Erik Magnes og Sjur Haugen.
Arbeid som komiteen har jobbet med i 2016
- Samlet inn data / statistikk fra Sverige
- Historien til Nordic Style Trails
- Kvalitetssikret og utviklet kriterier og krav for å kunne delta i forsvarshunddelen
- Diskutert og blitt enig om utdanningsplaner
- Har hatt en gruppe på Sølenkurset 2016 samt planlegging for gruppe i 2017
Krav for å delta i den delen som handler om forsvarshund:
- Fører – gjennomført Sølenkurset (lisens) opprykk til kl. B
- Hund – gjennomført Mentaltest, funksjonstest
- Figurant – Utdanning trening / prøve
- Dommer – godkjent bruksdommer og en tilleggsutdanning
- Stevneleder – Tillegg til dagens godkjenning
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Få Nordic Style Trials programmet anerkjent / godkjent av NKK

Fagkomiteen for Bruks
- Agneta Dalbakk (leder i komiteen) startet med å presentere hovedpunktene i
Mandatet. Medlemmene i komiteen ble presentert:
Anne E. Herøy, Aud Flemsæter, Inger J. Østlie, Øystein Bjørnsengen,
Geir Kildebo.
Aktivitetsplan
- Trinn II bruks og Trinn III 2017/2018
- Dommerkurs uke 28 avholdes på Sølen samtidig med Sølenkurset 2017
- Dommerkonferanse 25-26. november 2017
- Instruktørsamling (hvert 3.e år) neste samling 2018
- Stevnelederkurs ved behov 2016 – 2017
- Regelverk/Høring bruksprøver 2015 revideres 2020 (evnt. justeringer i 2017)
- Kåringsprøver 2016 revideres 2021
- Utdanningsplaner dommerkurs 2016 ute på høring NKK
Stevner 2017
 Bernt Hinna hadde en kort presentasjon om hvordan utviklingen i antall prøver ser ut.
Mange ute i miljøet mener at det blir færre som arrangerer stevner.
- Det er en økning i antall prøver fra 2016 – 2017, rundering har en økning med
12% og spor 17%
- Det er også en liten økning på antall klubber som arrangerer bruksprøver
- Viktig; vi må få flere dommere for at sporten skal bestå.
Nettbutikken
 Inger Faugstad presenterte hvordan nettbutikken er lagt opp på hjemmesiden. Alle
varer ble gjennomgått og fremvist. Inger hadde også «Stand» i lokalet der publikum
kunne få se og prøve de fleste varene, salg ble også gjort.
- Formålet for nettbutikken er ikke å tjene masse penger, godt nok hvis vi går
i balanse.
- Legger vekt på kvalitet på varene
- Prisen blir satt stort sett som kostpris
Sportshundkomiteen
 Bernt Hinna hadde en presentasjon av Sportshundkomiteen i NKK. Det er avholdt 5
møter i løpet av 2016. De fleste saker som behandles i komiteen vedrører prøvesaker
samt en del klagesaker. I 2017 har representanten fra NBF stemmerett
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Kurs 2017
 Elisabeth Østbakken presenterte Stevnelederkurset. Det ble gjennomgått hvilke
aktiviteter som kurset omhandler.
 Inger Østlie presenterte Dommerkurset som blir avholdt på Sølen uke 28, 9. juli – 16.
juli og går parallelt med brukshund kurset. Søndag 16. juli blir det arrangert et offisielt
bruksstevne i klassene D og C der det blir mulighet for deltakerne å gjennomføre noe
av aspirantarbeidet.
 Svein Frantzen presenterte:
- Evje-kurset som blir avholdt uke 26, 28.juni-2. juli. Antall lag 4 stk.
Presentasjon av instruktører, terreng og fasiliteter.
- Sølen- kurset blir avholdt uke 28, 9. juli – 16. juli. Antall lag 11 stk.
Presentasjon av instruktører, terreng og fasiliteter.
 Kristin Dyrkorn tok opp spørsmålet «Barn og unge i NBF», skal NBF ha et aktivitets
tilbud for barn og unge i forbindelse med våre brukshund- kurs? Det byr på mange
utfordringer å arrangere aktiviteter for barn. Diskusjonen ble rundt følgende spørsmål:
- Hvilken type aktiviteter skal tilbys?
- Minste alder for deltakelse?
- Ansvarsforsikring, hva skjer ved uhell?
- Hvem skal være gruppeleder?
Mange betraktninger og ideer kom fram, men det ble ikke noen konkrete forslag som
kunne brukes. På spørsmål fra Kristin, «blir det flere som melder seg på våre kurs hvis
vi har tilbud til barn»? ble det konkludert med at det ikke ville gjøre noen stor
forskjell. Saken vil bli lagt på is, vi ser på dette i fremtiden hvis det skulle bli tatt opp
som et ønske.
Det ble besluttet at siste punkt på agendaen «Hjemmesiden» blir presentert på søndag rett før
Forbundstinget starter. Dette på grunn av videre agenda for lørdag.
Ellinor avsluttet med en liten oppsummering.
Møtet midlertidig avsluttet kl. 18.00

Søndag 26. februar 2017 kl. 10.30
Hjemmesiden
 Anders Bakken informerte om at vi har fått tilbakemelding fra vår leverandør av
hjemmeside, på at hjemmesiden er blitt for «gammel» for vedlikehold/servise. Styret
fikk et tilbud fra eksisterende leverandør på å flytte over alt materiell til en ny
hjemmeside. Styret aksepterte tilbudet, og arbeidet er startet opp.
 Styret har satt ned en gruppe som skal jobbe med dette prosjektet sammen med
«InBusiness», og evaluere / finne løsninger underveis i prosessen.
 Gruppen består av: Ronny Lauten, Kristin Dyrkorn, Aud Flemsæter og Anders
Bakken.
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 Antall menypunkter blir krympet en del. Det kommer å bli muligheter for å «søke» i
siden. Det blir raskere å få ut informasjon samt at siden blir koblet opp mot Facebook.
Møtet avsluttet kl. 11.30

Braskereidfoss 04.03.2017
Referent
Elisabeth Østbakken
Norsk Brukshundsports Forbund

