
Sak 1. til NBF`s Forbundstinget 2018 
Endringer i statutter for utregning av «Årets Brukshund», Årets 

rapport –/ runderings –/ spor - / og brukslydighetshund» 
 

 
Endringer i statutter for utregning av «Årets Brukshund» 
 
Statutter for «Årets Brukshund» - vedtatt på forbundstinget 2005. 
 
«ÅRETS BRUKSHUND» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A som har høyest 
poengsum fra til sammen 4-fire- NKK/NBF terminfestede stevner fordelt på minst to av gruppene 
spor, rundering, rapport. Minst en poengsum må være fra årets Norgesmesterskap . Ekvipasjen må 
være bedømt av minst 4-fire forskjellige dommere. 
Stevner fra og med 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende. 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og  «Zanto-statuetten». 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
 
Forslag til nye statutter: 
 
«ÅRETS BRUKSHUND» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A som har høyest 
poengsum fra til sammen 4-fire- NKK/NBF terminfestede stevner fordelt på minst to av gruppene 
spor, rundering, rapport. Minst en av poengsummene må være fra årets Norgesmesterskap. 
Ekvipasjen må være bedømt av minst 4-fire forskjellige dommere, og hoved-øvelsen (e) må være 
bedømt av minst 3 forskjellige dommere. 
 
Stevner fra og med 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende. 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og  «Zanto-statuetten». 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Endringer i statutter for utregning av «Årets rapporthund» 
 

«ÅRETS RAPPORTHUND» 
«Årets rapporthund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede rapportstevner. Minst en poengsum må 
være fra årets Norgesmesterskap.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Forslag til nye statutter: 
 
«ÅRETS RAPPORTHUND» 
«Årets rapporthund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede rapportstevner. Minst en poengsum må 
være fra årets Norgesmesterskap. 
Hovedøvelsen (rapport) må være dømt av minst 3 ulike dommere.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
______________________________________________________ 
 

Endringer i statutter for utregning av «Årets runderingshund» 
 

«ÅRETS RUNDERINGSHUND» 
«Årets runderingshund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede runderingsstevner. Minst en poengsum må 
være fra årets Norgesmesterskap.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Forslag til nye statutter: 
 
«ÅRETS RUNDERINGSHUND» 
«Årets runderingshund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede runderingsstevner. Minst en poengsum må 
være fra årets Norgesmesterskap. 
Hovedøvelsen (rundering) må være dømt av minst 3 ulike dommere.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
_________________________________________________________________________ 



Endringer i statutter for utregning av «Årets sporhund» 
 

«ÅRETS SPORHUND» 
«Årets sporhund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest poengsum 
fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede sporstevner. Minst en poengsum må være fra årets 
Norgesmesterskap.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 

Forslag til nye statutter: 
 
«ÅRETS SPORHUND» 
«Årets sporhund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest poengsum 
fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede sporstevner. Minst en poengsum må være fra årets 
Norgesmesterskap. 
Hovedøvelsen (sporoppsøk og spor) må være dømt av minst 3 ulike dommere.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Endringer i statutter for utregning av «Årets brukslydighetshund» 
 

«ÅRETS BRUKSLYDIGHETSHUND» 
«Årets brukslydighetshund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede rapport-/ runderings-/ sporstevner.  
Minst en poengsum må være fra årets Norgesmesterskap.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 

Forslag til nye statutter: 
 
«ÅRETS BRUKSLYDIGHETSHUND» 
«Årets brukslydighetshund» tildeles den ekvipasje (samme hund og fører) i klasse A, som har høyest 
poengsum fra til sammen 4 – fire-NKK/NBF terminfestede rapport-/ runderings-/ sporstevner.  
Minst en poengsum må være fra årets Norgesmesterskap 
 
Hovedøvelsen (lydighet) må være dømt av minst 3 ulike dommere.  
Stevner fra 1. november foregående år til og med 31. oktober inneværende år er tellende 
 
Ekvipasjen tildeles NBF's Diplom og pokal i Jade Krystall. 
 
Det forutsettes at hundefører er medlem av klubb tilsluttet Norsk Brukshundsports Forbund. 
 
Dersom særskilte omstendigheter foreligger, kan Norsk Brukshundsports Forbunds styre, dispensere 
fra disse reglene. 
________________________________________________________________________________ 



Styrets begrunnelse for forslagene 
Statuttene for utregning av samtlige av «årets beste» baserer seg på et gitt antall stevner, samt at en 
poengsum skal være fra årets NM. 
Det er etter dagens gjeldende statutter, ikke lagt føringer for hvor mange dommere som skal ha 
bedømt ekvipasjene med unntak av utregningen av «Årets Brukshund». 
Deltakere i brukshundsporten framviser en stor kvalitet på sine øvelser og konkurransen om de ulike 
«Årets Beste» er stor, og ofte er det små marginer som skiller. Det at våre utøvere i 
brukshundsporten er særdeles dyktige, er jo veldig positivt og viser seg også i «kamp» med de andre 
nordiske land. 
 
De endringer som i hovedsak er foreslått fokuserer på den faktor at for å kunne være med å delta i 
konkurransen om de ulike «Årets beste», må flere dommere ha bedømt de konkurranser / øvelser 
som er tellende for den enkelte ekvipasje. 
Styret mener at ved å tydeliggjøre en slik føring, vil det skape større rettferdighet og skjerpe 
konkurransen ved at flere dommere får innflytelse på resultatet.  
 
Endringene vil evt være gjeldende fra og med 01.11.2018.  
 
Styret i NBF 
 


