
   

   

Brukshundkonferansen & Forbundstinget 2018 
 
Vi inviterer herved klubbene til å delta på årets Brukshundkonferanse & 
Forbundsting. 
 
Brukshundkonferansen 2018 
Her vil vi diskutere ”rikets tilstand”, mimre litt om aktiviteter i 2017 og se litt på 
hva vi skal jobbe mot i 2018, 

 
Agenda: 

1. NM / NoM /  Kurs/ The Challenge 2017 / 2018 
2. DogWebArra 
3. Nordic Style Trials - status 
4. Sportshundkomiteen 
5. Mellomtitler i bruks? 
6. «The Challenge» - intensjon og målsetning 
7. Stevner 2018   
8. Fagkomiteen – revidering «Regler for brukshundprøver» 
9. Hva kan NBF bidra med tilbake til brukshundsporten? 
10. Hjemmesiden – nytt design 
11. Trekning av «Vest-konkurransen» 

 
NBFs bankett 
Her blir det god mat og sosialt samvær samt utdeling av priser til vinnerne av 
årets sporhund, årets runderingshund og årets brukslydighetshund. 
 
Forbundstinget 2018 
Dette er NBFs årsmøte hvor klubbene kan stille med representanter ihht. NBFs 
lover. 
Se egen innkalling for agenda og vilkår for deltagelse. 
 
Vi ønsker alle velkommen til en spennende helg sammen med likesinnede med 
hjerte for brukshundsporten, og vi håper dere har lyst og anledning til å komme. 
 
Med vennlig hilsen 
NBF styret – Ellinor, Svein, Kristin, Anders, Jostein, Hege og Mette 
 

 

Praktisk info 



   

   

Brukshundkonferanse & Forbundsting 2018 
 

Sted:   
Best Western Oslo Airport Hotell, Museumsveien 26, N-2060 Gardermoen. 
 
Dato/tid Brukshundkonferansen: 
Lørdag 24. februar 2018 / kl.11:00 – 17:00 
 
Dato/tid banket: 
Lørdag 24.februar 2018 / kl.: 19:30 - 
 
Dato/tid Forbundstinget: 
Søndag 25. februar 2018 / kl.10:30 – 
 
Påmelding sendes med eget påmeldingsskjema (se side 3) 
Påmeldingsfrist: 08. februar 2018 
 
Overnatting / lunsj /  bankett 
Overnatting 

Hvis du ønsker hotellrom, må du selv reservere dette og betale direkte til 
Best Western Oslo Airport Hotell, Museumsveien 26, N-2060 Gardermoen. 
Tlf.: 639 49 583, (man-fre 08.00 – 16.00) reservasjonskode «NBF 140137»  
(innen 08. februar 2018) 
eller til booking@osloairporthotell.no med ref: «NBF 140137» 
 
Prisen pr. natt for overnatting i enkeltrom er kr. 795,- og for dobbeltrom  

 kr. 995,- (Inklusive frokost).  
 
Lunsj 
       Lunsj begge dager bestilles på bakgrunn av antall påmeldte til      
       brukshundkonferansen /forbundstinget. Lunsjen betales av den enkelte. 
       Pris pr dag: Kr. 175,- pr pers. (eks. drikke) 
 
Bankett 

Start: kl.: 19.30 
Pris for middag/fest er kr. 255,- pr. person (eks. drikke). 
(Påmelding på eget skjema, se side 3) 
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Påmeldingskjema Brukshundkonferanse & 
Forbundstinget 2018 

 
 
 
 
Navn 1: 
 

 

Navn 2: 
 

 

Navn 3: 
 

 

Navn 4: 
 

 

Medlem av klubb: 
 

 

 
 
Skal være med på: (ant.) 
Brukshundkonferanse  
(maks 4 stk. pr klubb) 

 

NBFs bankett 
(kr. 255,- for middag) 

 

Forbundstinget 
(Ihht. innmeldte representanter, maks 3 rep. pr klubb ihht. NBFs lover §3, §4, §5) 

 

 
 
 
Påmeldingsfrist: 08. februar 2018  
Påmeldingsskjema sendes e-post: sekretaer@norsk-brukshundsport.no 
eller pr. brev til: Norsk Brukshundsports Forbund - Postboks 79, 
Stovner, 0913 Oslo 
 
(Husk reservasjon av hotellrom må dere selv gjøre) 
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