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Fagkomiteen for bruks har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
 
Frem til 01.06.19: Aud Flemsæter, Inger Østlie, Anne Herøy Geir Kildebo, Øystein 
Bjørnsengen og Bernt Hinna 
 
Etter 01.06.19: Anne-Marit Traaholt, Inger Østlie, Hilde Nordli, Geir Kildebo Øystein 
Bjørnsengen og Bernt Hinna 
 
 
ORGANISERING 
Fagkomiteen for bruks (FK bruks) er en komite underlagt Norsk Brukshundsports Forbund og 
NKK, med mandat pr. 13.05.2014 med endringer pr.28.10.2015.  
 
 
ARBEIDSFORM 
FK bruks har i 2019 hatt 6 telefonmøter og ett heldags arbeidsmøte.  
Man har behandlet 20 saker, der det i hovedsak vært forskjellige henvendelser til FK bruks, 
og dialog rundt vedtak/ beslutninger vedr. våre hovedarbeidsområder ut fra vår aktivitetsplan 
og vårt mandat.  
 
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
I perioden har hovedfokus for komiteen vært:  
Brukshundkonferansen: 
FK var tilstede på Brukshundkonferansen i uke 8, der man hadde et innlegg ift. de saker vi 
jobber med. 
 
Regler for Brukshundprøver: 
FK sendte allerede i desember 2017 ut forespørsel til alle klubber v/NKK ang. ønske om 
tilbakemeldinger på gjeldende regler. Innkomne forslag samt forslag fra dommerkonferanser, 
ble presentert på Brukshundkonferansen 2018.  
Forslagene ble så inkludert i formelt høringsutkast som ble sendt ut til alle klubber via NKK. 
Høringsfrist for dette var 31.12.2018. Etter dette ble mottatte kommentarer behandlet og 
resultatet ble presentert på Brukshundkonferansen 2019. 
FK bruks hadde en svært hektisk periode tidlig på året for å sikre at regelverksendringene var 
gyldige for de første prøvene i 2019. 
 
Aktivitetsnivå/kompetanse for dommere: 
FK bruks har etablert en oversikt over aktivitetsnivå for dommere (som dømmer etter NKKs 
bruksprøveprogram). Det er utformet brev til NKK (via NBF) som flagger problemstilling 
med inaktive dommere og vi avventer NKKs tilbakemelding om videre håndtering av denne 
situasjonen.  
 
Spesialisttilbud/lavterskeltilbud: 



Under årets Brukshundkonferanse ble FK bruks bedt om å se på muligheten for å etablere et 
tilbud for dem som synes at dagens tilbud blir for omfattende. FK bruks har gjennomført et 
arbeidsmøte der vi har vurdert mulige løsninger. Planen er å presentere resultatet og bli enige 
om videre progresjon på Brukshundkonferansen 2020. 
 
Regler for Kåringsprøver  
NKKs prøveregler angir at regelverket er gyldig til 31.12.19, men dette er noe misvisende 
ettersom avklaring med NKK tilsier at det betyr at regelverket er låst frem til denne dato. Det 
er ikke fremkommet behov for oppdatering av dette regelverket og følgelig er dette arbeidet 
satt på hold. 
 
Dommerkurs og dommerkonferanser 
I 2020 planlegges dommerkurs og dommersamling og planlegging av disse aktivitetene er 
påbegynt. 
 
 
SAMARBEID / KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen og samarbeidet innad i komiteen har fungert bra. Det er styret i NBF som 
har vært vårt bindeledd opp mot NKK.  
FK opplever at noe saksbehandling tar lang tid i NKK. 
FK har ellers hatt god kommunikasjon og et godt samarbeid med NBF`s styre.   
 
KONKLUSJON 
Fagkomiteen har også i 2019 hatt et travelt år, der man klart å utføre de oppgaver man er satt 
til å forvalte.  
Fagkomiteen jobber ut fra en aktivitetsplan der man jobber systematisk for å legge best mulig 
til rette, både for Brukshundsporten og arbeidet framover. 
 
  
 
Fagkomiteen for Bruks, desember 2019 
 
Bernt Hinna 
Leder 
 


