ÅRSBERETNING
FORSVARSHUNDKOMITEEN
2017
Komiteen for Forsvarshund har i perioden bestått av Peder Z. Christiansen, Odd E. Magnes,
Sjur Haugen og Kristoffer Modell.
Johnny Knutsen har i slutten av perioden trukket seg fra sitt verv.
ORGANISERING
Komiteen er direkte underlagt Norsk Brukshundsports Forbund.
ARBEIDSFORM
Komiteen har innenfor dette året hatt 3 telefonmøter.
Komiteen har også hatt en del dialog pr telefon og mail til den enkelte og NBF`s leder.
HOVEDSAKER I PERIODEN
I inneværende år har hovedfokus for komiteen vært:
Generelt:
Første ½ år var det mye korrespondanse med NBF om Nordic Style Trials Protection og
hvordan en skulle planlegge veien videre og få dette som et offisielt program i fremtiden. Det
er avholdt et møte med KG RIK arrangert av NBF. Tema for møtet var faglig samarbeid.
Dette er noe vi som komité har høstet godt av. Vi har fått mange gode innspill til vårt arbeid
framover.
Sølenkurset uke 28
Det ble avholdt en Forsvarhund gruppe under det årlige kurset til NBF. Her var Sverker
Lindblad og Rickard Larsson instruktører. Begge er fra Sverige og innehar en bred kunnskap
om sporten. Det administrative ble gjennomført av kurssekretær Kristin Dyrkorn. Det faglige
ble ivaretatt av Sverker og Richard på en meget profesjonell måte. Kurset var vellykket på
alle plan.
Utdanningsplaner
Denne jobben er nå i siste ½ år av 2017 og første ½ år av 2018 første prioritet for komiteen.
Det skal lages utdanningsplaner som skal skissere utdannelse av dommere, figuranter, og
hundeførere innenfor forsvarshund-delen av programmet. Her vil det tidlig 2018 være
produsert utkast som blir sendt NBF styre for gjennomlesning.
Kriterier og Krav for hund og hundefører
Disse kravene er p.t. uendret.
Kriterier og krav til hva som kreves for å kunne stille som ekvipasje i Forsvarshund i
NOM
Disse kravene er p.t. uendret.
NOM
Forsvarshund hadde deltagelse i NOM i Danmark
1 deltagere, Frank Mellemsæter oppnådde en 5. plass.
Norge stilte ikke med egen dommer i Forsvarshund.

SAMARBEID / KOMMUNIKASJON
Kommunikasjonen og samarbeidet i komiteen har fungert bra. Alle medlemmene bidrar på en
god og effektiv måte.
Mye av korrespondansen har foregått på mail og telefonsamtaler til de enkelte medlemmene.
Kommunikasjonen og samarbeidet med NBF`s styre har vært effektivt og svært godt. Begge
parter trekker i samme retning, og positive tilbakemeldinger på Forsvarshundkomiteen`s
arbeid er motiverende.
KONKLUSJON
Forsvarshundkomiteen kan se tilbake på en periode hvor vi har kommet et godt stykke på vei
med vårt arbeid.
Målsetningen for første ½ år 2018 er å ferdigstille utdanningsplaner, samt produsere annet
relevant materiale med det som mål å kunne supplere en søknad om å få Nordic Style Trials
godkjent som program i Norge.
Forsvarshund komiteen ser fram til å jobbe målrettet med disse arbeidsoppgavene.
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