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Referat fra Brukshundkonferansen 24.02.2018 
 
Åpning /velkommen ved leder NBF, Ellinor Antonsen.  
17 klubber var representert på årets Brukshundkonferanse.  
Leder presenterte NBF styret som var fulltallig med unntak av varamedlem. 
Det ble gitt praktisk informasjon om mat, pauser og generelle opplysninger om gjennomføringen. 
 
Målet med Brukshundkonferansen er å være klubbene sin arena, og styrets mål er å finne tema 
som kan engasjere, aktivisere og rekruttere flere til brukshundsporten. 
 
NBF`s «vestkonkurranse» 
Inger Faugstad på vegne av NBF-butikken, og i samarbeid med Canelana AS satte i gang en 
konkurranse i januar. Konkurransen hadde som tema; å komme med forslag til fargesammensetning 
på den nye «NBF-vesten». Konkurransen fikk en super respons, hele 40 forslag med ulike farger.  
Fristen for å sende inn forslag var 09.02.  
Alle forslag ble «tegna» og satt opp på en plansje, sik at de på en enkel måte kunne presenteres for 
besiktigelse.  «Juryen» ble de som møtte opp på brukshundkonferansen.  
Det forslaget som fikk flest stemmer var innsendt av Meena Grepp.  
Vinneren vil i premie få et eksemplar av den nye NBF-vesten. Gratulerer!  
 
De tema som ble lagt fram på konferansen var: 
 
Sesongen 2017 og planer for 2018 
Leder fortsatte med å reflektere litt over sesongen 2017, og presenterte «høydepunktene» av kurs 
og arrangement som NBF hadde vært engasjerte i gjennom sesongen; 
NM i Gudbrandsdal, The Challenge på Sølen og Nordisk Mesterskap i Danmark. 
De to store brukshundkursene med kursledelse og instruktører ble også presentert, samt 
dommerkurset som ble arrangert parallelt med Sølenkurset. 
 
For 2018 er det planlagt stevnelederkurs, instruktørkurs Trinn II, Evjekurs og Sølenkurs.  
Arrangør av NM er i 2018 Norsk Rottweilerklubb. 
«The Challenge» vil bli arrangert for 10. gang på Sølen. 
Nordisk Mesterskap vil i 2018 bli avholdt i Finland.   
 
 
Dog Web Arra v/ Bernt Hinna 
Stadig tilbakevendende tema – dog web arra.  På brukshundkonferansen 2017, la styret fram en plan 
for å prøve å få en felles forståelse mellom NKK og NBF vedr utfordringer med bruk av systemet i 
«hverdagen». Prosessen starta med et møte med NKK i januar 2017. NBF valgte å fokusere på punkt 
som fører til konkrete feil i resultater / premiegrader, samt noe av det som fører til at det ikke er 
mulig å bruke systemet 100 % i forbindelse med prøver. De punkt som lett kunne «fixes» er i orden, 
men feil og mangler finnes fortsatt. Det er ikke alt det eksisterer løsninger på. En del feil er retta. Et 
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IT system fra NKK med fleksibel bruk er usannsynlig i overskuelig framtid. Dog Web Arra er ikke et 
system for analyse, kun registrering. 
 
 
Nordic Style Trials – status for arbeidet v/ Jostein Aas og Svein Frantzen 
Gjennomgang hva er gjort i 2017 av Forsvarshundkomiteen og styret NBF. 
Det ble presentert en handlingsplan for videre arbeid i 2018. Den tar utgangspunkt i listen med 
nødvendig/anbefalt dokumentasjon fra NKK mot en søknad om godkjenning. Forsvarshundkomiteen 
/styret NBF vil arbeide mot å ferdigstille dokumentasjon fram mot en formell søknad. 
Argumentasjon og synliggjøring av behov for sporten i Norge blir viktig 
 
Sportshundkomiteen v/ Bernt Hinna 
Sportshundkomiteen arbeider mest med godkjennelser av de ulike regelverk. Komiteen spriker med 
hensyn til representasjon. Det er mange typer aktiviteter og medlemmer. Møtereferat fra 
Sportshundkomiteens møter ligger på NKK`s hjemmeside. Brukshundsporten har nå en fast stemme i 
komiteen. Type saker; regelverk, div hendelser på prøver, utdanningsplaner mm. 
Ellinor kommenterte at dialogen med Sportshundkomiteen er viktig for NBF. 
 
«Mellomtitler» i bruks v / Astrid Bergo Simensen 
«Mellomtitler» er noe som mange hundesporter har fått som en del av sitt premieringssystem.  
I Sverige ble dette innført for brukshundsporten i 2017.  
Kan dette være noe for brukshundsporten i Norge også?   
For noen er målet med det å konkurrere det å oppnå titler. Det betyr at dette er viktig for mange. 
Den «første»- og eneste tittelen i brukshundsporten er «Brukshundchampionatet». Da er man i 
klasse A og har oppnådd 3 Cert i sin gren. For mange er dette vanskelig og kanskje uoppnåelig. Kan 
det være slik at ved å jobbe for at det skal gå an å få «titler» i klasse C og B, så vil dette være et 
positivt bidrag til rekruttering, og noe som kanskje skaper motivasjon for å starte? 
 
Tilbakemeldingene fra salen var dette er en spennende tanke som konferansen vil at NBF skal jobbe 
med. Dette   viser at hunden blir brukt, mange liker titler og det er moro å kunne dokumentere sin 
aktivitet selv om en ikke oppnår et championat. Hvor mange resultat må en ha i øvelsen for å få en 
tittel?  Logikken må være gjenkjennbar fra andre sporter. 
 
«The Challenge» - mål og hensikt v/ Ellinor Antonsen 
I 2018 vil «The Challenge» bli arrangert for 10. gang.  
Arrangementet har utviklet seg til å bli et stort arrangement, som får mye omtale, og har for mange 
blitt et av årets høydepunkt. Ettersom det nå må kunne sies å ha blitt en «tradisjon» også, så føler 
styret et behov for å redegjøre for hva som var det opprinnelige målet og hensikten med å starte et 
arrangement av denne type tilbake i 2009.    
The Challenge er en uoffisiell konkurranse – definert som «Verdens tøffeste brukshundkonkurranse» 
Arrangementet er et samarbeid mellom NBF og Østlies Hundesenter 
Øvelser er : Rundering, taptapport, lydighet, feltsøk 50 x 50, feltsøk 30 x 30, spor 
Gjennomføring: Trekning på torsdag – øvelser fredag og lørdag – finale lørdag ettermiddag (spor) 
Målet og hensikten er oppnådd via følgende skapte «kulturer»: 
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The Challenge; 

· har definitivt blitt en arena hvor flere «grupper» treffes og utveksler erfaringer og kunnskap 
· har blitt en arena hvor alle «blir sett». 
· har blitt en arena hvor alle kjenner at det å være med på «dugnad» er «viktig». 
· Det heter «oss» og «vi» og ikke «jeg» og «dere» - fellesskap. 
· «Alle kan delta»! 
· Gjennomføringen av konkurransen gjør den spennende å følge 
· En «kilde» til rekruttering til offisielle brukshundkonkurranser 

De siste 4 år, har også arrangementet vært drevet på en slik måte at det har gitt et betydelig 
overskudd økonomisk. Dette har vært et mål med utgangspunkt i hensikten, som hele tiden har vært 
å, på sikt, kunne gi noe tilbake til brukshundsporten. Målet og drømmen har vært å kunne arrangere 
et «fagseminar» /symposium, for å kunne spre hundekunnskap til sporten. Kanskje nærmer vi oss 
målet. 
 
Konferansedeltagere meldte tilbake at i The Challenge, er opplevelsen et mål i seg selv. 
Det ble også meldt tilbake at den gode resultatservicen også burde bli nyttet til å sette arrangørene 
av for eksempel NM i stand til å legge ut resultat like raskt som på The Challenge.  
Styret i NBF svarer at kompetansen innenfor IT er avgjørende lokalt, på stevner og NM.  
 
 
Stevner 2017 v/Bernt Hinna 
Utvikling over tid i brukshundsporten.  Statistikken viser at det er kun 50 % av NBF`s medlemsklubber 
som bidrar som arrangører. I forhold til andre sporter som agility og rallylydighet, er våre ca 3000 
starter pr år lite i volum. Et bruksstevne er mer omfattende og kan selvfølgelig ikke konkurrere med 
de som har inntil 90 starter pr. dag. Det er slik at antall deltakere går ned (færre deltakere, men de 
har flere starter) Med de nye dommerne som startet utdanning i 2017, har vi fått en økning på 10% .  
Andre sporter viser at lavterskelaktiviteter virker som den fenger deltakere og har stor aktivitet, for 
eksempel rallylydighet. Det å oppnå noe raskt – virker som det fenger mer enn å arbeide mot 
langsiktige mål. 
Kan «light- versjoner» av prøver; spor/felt/rundering med raske resultat, også være en inspirasjon på 
veien mot langsiktige mål? 
Det ble sagt fra salen at det kan være utfordrende når det går flere stevner samtidig i nært geografisk 
område. Enkelte har måttet avlyse pga dette. Det var lagt frem ønske om at NBF burde koordinere 
prøvene på terminlista. 
Svar fra styret i NBF er at NBF ikke kan koordinerer prøver. Klubber i nærheten av hverandre bør 
samarbeide i planlegging av stevner.  
Mange klubber har «faste helger» gjennom året der de arrangerer stevner 
Mange Klubber har interne konkurranser. Med denne type aktivitet, lavterskel f.eks; feltcup,  kan en 
aktivisere og motivere medlemmene innenfor ulike deler av sporten. 
Klubber har anledning til å gjennomføre uoffisielle aktiviteter. 
Kan det settes i et offisielt system?  Et offisielt system/program er noe som det tar år å få godkjent. 
NBF anbefaler å bruke de regler vi har i øvelsene også når det er uoffisielle klubbkonkurranser. 
Styret i NBF ble bedt om kontakte klubber som ikke holder stevner om hva som er grunnen.  
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Fagkomiteen- revidering «Regler for Brukshundprøver» v/ Inger Østlie 
Justering av regelverk, oppdatering og revidering. Dette er ikke et nytt regelverk, men tilpasninger og 
justeringer av det eksisterende. 
Ønske om å klargjøre gjeldende regelverk, slik at gjennomføring blir mest mulig likt på stevner. 
Dommerkonferansen hadde innspill til Fagkomiteen, og det blir også tatt mot innspill her på 
konferansen, selv om svarfrist var 31.01.18. 
Inger gikk gjennom de innspill som var kommet på dommerkonferansen, og tilbakemeldinger fra 
salen ble notert til det videre arbeidet i Fagkomiteen.  
Øvelser-trender/ hvordan skal øvelsen være? Hva sier regelverket? Glemmer vi øvelsens 
hovedmoment? 
I hovedsak vil endringene være basert på de erfaringer man har gjort seg vedr bedømmelse, 
gjennomføring og hvor tydelig regelverket oppfattes. Programmet vil ikke endres. 
 
 
«Hva kan NBF bidra med tilbake til brukshundsporten?» v/ Hege Bye Flyen og Kristin 
Dyrkorn 
Kort presentasjon av de aktiviteter NBF tilbyr, støtter og arrangerer. 
Målet med dette punktet var å engasjere klubbene i forhold til spørsmålet rundt hva de mener NBF 
bør prioritere som bidrag tilbake til sporten. 
NBF `s formålsparagraf sier at forbundet skal bidra i det å «legge til rette for….» at sporten skal kunne 
ivaretas og utvikles. Dette punktet var ment å også skulle linkes opp mot «mål og hensikt» med «The 
Challenge», og at klubbene skulle kunne se en sammenheng med at NBF har vært heldige og fått 
gode resultat. 
Etter denne presentasjonen ble det satt sammen grupper til et gruppearbeid blant konferansens 
deltagere der disse områdene stod i fokus: 

· -Type aktivitet 
· -Investering i system 
· -Annonsering 
· -Fagseminar/symposium 

Deltagerne viste stort engasjement og kom med mange tilbakemeldinger som vi tar med oss videre i 
styret.  
Noen stikkord; 

· -lavterskeltilbud (utvikling av program) 
· -fagseminar 
· -mer økonomisk støtte til NM arrangør 
· -mer annonsering 
· -utdanne dommere 
· -logistikk stevner, stevnelederkurs 
· -fagsystem for resultater 
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Hjemmesiden – nytt design v/ Anders Bakken  
Anders gjennomgikk hvordan arbeidet med hjemmesiden gjennom 2017 hadde vært organisert, og 
hvem som hadde vært involvert i dette. Så ble det en gjennomgang / visning av hvordan siden er 
inndelt, og hvordan den i prinsipp er bygd opp. 
Siden har 5 «områder», og under der; 3 tema. De ulike områdene og tema fører til en del 
«landingssider» der informasjonen er samlet på et sted med referanser til alt som hører til f.eks kurs , 
NM mm. Forsiden har også siste nytt oversikt. 
 
Startkort 
Det ble også gitt en kort informasjon om startkort og reglene ved deltaking på stevne. På grunn av 
enormt mye tidkrevende unødvendig arbeid vil regelen som omhandler «gyldig startkort» bli 
betydelig innskjerpet. Den som starter med hunden på stevnet- skal ha gyldig startkort i eget navn. 
Uten dette skal ekvipasjen ha start-nekt. Dersom det er betalt inn startkort tett opp til stevnestart, 
skal kopi av kvittering følge med og vises uoppfordret ved innlevering i sekretariatet.  
 
Kontaktadresse til alle medlemsklubber 
For utsendinger til klubbene ber vi alle sjekke medlemsadressene til sin klubb. 
 
Vi tar gjerne mot tilbakemeldinger – gjerne ferdig til publisering på hjemmesiden. 
 
Kristin Dyrkorn 
Referent 
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