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Tekst : Ellinor Antonsen
Årets NM i Brukshundsport ble arrangert i Hønefoss, med Hønefoss og Omegn Brukshundklubb ved
«roret».
Årets arrangør ble stiftet i 2006, og kan således ikke skryte på seg lang fartstid som klubb. Men når
det gjelder arbeidsinnsats, dugnadsånd, humør og stå-på-vilje, så danker de nok ut de fleste.
Arena
Base og hovedarena for mesterskapet var klubbens treningsanlegg med bane, klubbhytte, og
treningshall. Kjempefin beliggenhet; usjenert, men sentralt og lett å finne fram til.
Anlegget er et solid bevis på tusenvis av timer med dugnadsinnsats for å tilrettelegge for klubbens
allsidige aktiviteter.
Åpning
NM 2015 ble innledet Torsdag ettermiddag, med innmarsj, og taler av klubbens leder Regi Svendsen
og NBF`s leder Bjørnar Strand. Åpningen av mesterskapet ble foretatt av Hønefoss ordfører, som
ønsket både arrangører og alle de kvalifiserte lykke til med sine konkurranser.
Torsdag kveld inviterte arrangørene til kamerataften i en flott pyntet treningshall. Denne kvelden
brukes til å spise nydelig mat og sosialt samvær, men også til å samle noen tråder og dele ut praktisk
informasjon vedr mesterskapet til alle som er samlet.
Til årets mesterskap var hele 8 forskjellige raser representert.
Det mest spennende denne kvelden er nok uansett trekning av startrekkefølgen for de 15 som skal i
ilden på fredag; runderingsgjengen. Da er man liksom i gang, og disse «hvis» og «om» og «dersom»
florerer, og ingen får gjort noen som helst. Hvordan er løypa? Skal jeg rundere først, eller gå lydighet
først…..? Stemningen er helt klart stigende!
Dommere
Til mesterskapet er det tatt ut 6 dommere og en overdommer. Det er to-dommer-system på slike
mesterskap, så det blir satt sammen dommerpar som dømmer sine øvelser de to dagene øvelsene
foregår.
Dommere under årets mesterskap var:
Audun Gudbrandstuen (Voss), Finn Rive (Halden), Geir Kildebo (Halden), Alf Skaar (Bergen), Geir B.
Larsen (Fetsund), og Ellinor Antonsen (Trondheim).
Overdommer var; Bjørnar Strand (Trondheim)
Runderingsgruppen
Fredag startet konkurransedagen brått med «Fellesdekk» kl. 07.00. Runderingsøvelsen er en øvelse
som tar sin tid, og her ligger også en av utfordringene for arrangøren. Øvelsen handler om at hunden
skal finne 3 figuranter innenfor et område som er 100 m x 400 m, og søket skal foregå etter et
bestemt mønster. Ettersom innholdet i konkurransedagen består av 3 hoveddeler; lydighet, feltsøk
og rundering, var deltakerne delt inn i 3 grupper. Etter at alle hadde hatt fellesdekk, starta en gruppe
med rundering, en med feltsøk og en tredje med lydighet.

Det skulle fort vise seg at både runderingsløypa og feltsøket ville skille ut de beste. Spennende
øvelser med høy vanskelighetsgrad førte til at det ble en del forskjell på karakterene utover dagen.
Noen ganger er det slik at de «gamle ringrevene» er vanskelig å hamle opp med, og slik ble det
denne dagen. Mange ganger Norgesmester og Nordisk Mester Monica Tegler med sin Border Collie
»Izi « fra Sarpsborg Hundeklubb, var umulige å slå, og kunne også i år klatre på pallen og motta
laubær, heder og ære. Sølvmedaljen gikk til Anita Helgesen med sin Border Collie « Zeppo» fra
Tønsberg Hundeklubb. Bronsjemedaljen gikk til Tom Larsen og hans Riesenschnauzer «Ryssberget`s
R-Jerry» fra Larvik og Omegn Hundeklubb.
Etter en lang konkurransedag med mye spenning, pleier det å være rolig stemning blant alle
involverte i NM. Arrangørene og dommerne må nullstille seg og forberede seg til en ny og like intens
konkurransedag, Og blant deltakerne er det en blanding av tanker rundt det NM som er historie, og
opptrapping til ny dag for de som har greid å kvalifisere seg til begge dagene.
Sporgruppen med Kongens pokal til vinneren
For sporgruppen, skulle det bli ekstra spennende under dette årets NM. «HM Kongens Pokal» var
nemlig satt opp til Norgesmesteren i spor, så her var det ekstra mye å jobbe for å klare.
Lørdag er sporhundenes dag, og det ble ikke anledning til å somle denne morgenen heller. Kl.07.00
var blide og humørfylte arrangører klare til å trekke startnummer for sporgruppen. Fellesdekk kl.
07.10. for første pulje, og så skulle alle ut på spor først denne dagen.
Stor vanskelighetsgrad på sporene gjorde sitt til at den ene etter den andre kom inn med det faktum
at noen pinner lå igjen i det ca 2 km lange sporet…..ingen av de startende kom inn med alle
gjenstandene funnet.
Feltet var noe annerledes denne dagen, men ikke enklere. Mye vegetasjon og høye temperaturer,
førte til store variasjoner i prestasjoner og karakterer også her.
Arrangørene hadde begge dager lagt opp til svært publikumsvennlige øvelser, noe som gjorde at
publikum kunne følge spenningen tett.
Siste del av denne dagen handla om lydighetsprogrammet for alle deltakerne, og også her var det
noe blandede resultater. Varmen spilte nok også en rolle for noen hunder, og gjorde sitt til at ikke
alle øvelsene ble slik som mange er vant til. Men dette er en av faktorene som skiller de beste.
Den som skulle klare seg best gjennom både spor, felt og lydighet, og klatre til topps på pallen for å
motta både laubærkrans og konkgepokal var Anne Tvedt med sin Schaferhund «Vargfjell`s Inouk» fra
Stovner Hundeklubb. Sølvmedaljen gikk til Liv R. Lund med sin Border Collie «Tunevannet`sMai «.fra
Sarpsborg Hundeklubb. Bronsjemedaljen gikk til Oddveig Moen med sin Schaferhund «Arien`s Bass»
fra Jetta Hundeklubb.
Beste Brukshund NM 2015 ble «Zeppo» med fører Anita Helgesen fra Tønsberg Hundeklubb.
Alle deltakere mottok premier fra et rikholdig og flott pyntet premiebord.
Lørdag kveld inviterte arrangørene til bankett i «Langhuset» på Ringerike kulturminnepark. Et meget
spesielt sted med en historie ca 2000 år tilbake. Spesiell atmosfære, fantastisk mat og drikke og
innslag av felles tilbakeblikk avrundet NM i rundering og spor i NBF`s jubileumsår.
Det ble delt ut hederstegn og ros til arrangørene, noe som falt helt naturlig å bifalle på det sterkeste.
Uansett hvor mange år man har vært med på dette, så slutter det aldri å være noe spesielt med NM.
På den ene siden er det et brukshundstevne, men dersom man ser litt bortenfor akkurat det faktum,
så er det så mye mer.
NM handler også om respekt; respekt for alle de som har kvalifisert seg og «vunnet» en plass i NM.
Respekt for det faktum at det er utrolig mange mennesker som bruker av sine resurser i sin klubb

over lang tid, med et felles mål; å klare å skape rammer rundt en konkurranse på en slik måte at alle
føler at dette NM var deres NM.
Tusen takk til alle deltakere for en utrolig god sportsånd, mange fine oppvisninger og proffesjonell
opptreden.
Tusen takk til arrangører, øvingsledere, dommere og alle andre som bidro til at disse dagene satte
brukshundsporten på kartet nok en gang som en av de flotteste hundesportene som man kan velge å
drive med.
Gratulerer til alle.
Ellinor Antonsen

Øvrige resultater og bilder kan man finne på
www.norsk-brukshundsport.no

