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Komiteen for Forsvarshund har i perioden bestått av  Odd E. Magnes, Sjur Haugen og 
Kristoffer Modell.  
 
ORGANISERING 
Komiteen er direkte underlagt Norsk Brukshundsports Forbund v/ styret. 
 
ARBEIDSFORM 
Komiteen har innenfor dette året hatt telefonmøter og arbeidsmøter internt og arbeidsmøter 
med styremedlemmer i Norsk Brukshundsports Forbund (NBF). 
Komiteen har også hatt en del dialog pr telefon og mail internt i komiteen, og NBF`s leder.  
 
HOVEDSAKER I PERIODEN 
 
Generelt:  
Det ble sendt inn videoer av øvelser fra forsvarshundprogrammet til POD slik at de hadde 
arbeidsdokumentasjon opp mot Landbruksdepartementet. Dette for at de skal fatte en 
beslutning på om at denne type trening / hundesport skal være godkjent og lovlig opp mot de 
ulike offisielle godkjente prøveprogram i Norge. Dette for å kunne ha som mål å søke om å få 
«FCI guidelines Nordic Style Trials» godkjent som offisielt prøveprogram i Norge. 
 
Utdanningsplaner  
Arbeidet med disse vil fortsette og vil bli ferdigstilt når avgjørelse fra 
Landbruksdepartementet foreligger. 
 
Kriterier og Krav for hund og hundefører 
Disse vil bli ferdigstilt når avgjørelse fra Landbruksdepartementet foreligger. 
 
Kriterier og krav til hva som kreves for å kunne stille som ekvipasje i Forsvarshund i 
NOM 
Disse vil bli ferdigstilt når avgjørelse fra Landbruksdepartementet foreligger. 
 
NOM 2019 
Viser til styrets årsberetning vedr NOM 2019. 
 
 
SAMARBEID / KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjonen og samarbeidet i komiteen har fungert bra. Alle medlemmene bidrar på en 
god måte.  
Kommunikasjonen og samarbeidet med NBF`s styre har vært effektivt og svært godt. Begge 
parter trekker i samme retning, og har samme målsetning vedr komiteens arbeid. 
 
 
 
 
 



KONKLUSJON 
Forsvarshundkomiteen kan se tilbake på en periode hvor det har vært liten utvikling i 
arbeidet. Dette på grunn av den påbegynte revideringen av hundeloven og de deler av denne 
som omhandler trening av deler av forsvarshundprogrammet. 
Målsetningen med første 1/2 år av 2020 er å få en tilbakemelding fra POD, 
Landbruksdepartementet og NKK vedr godkjenning av ovennevnte type trening i Norge. 
Arbeidet i Forsvarshundkomiteen er satt på vent inntil en avgjørelse foreligger. 
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