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Referat Brukshundkonferansen 2020
Åpning/velkommen v. leder Ellinor Antonsen
Ellinor ønsket alle velkommen til årets brukshundkonferanse.
18 klubber var påmeldt, og totalt 44 stk representerte disse, styret, utvalgene og
æresmedlemmer.
Klubber som var representerte på konferansen:
Tønsberg Hundeklubb, Flateby Hundeklubb, Hønefoss Hundeklubb, Lillehammer
Brukshundklubb, Elverum Hundeklubb, Asker Hundeklubb, Larvik og Omegns Hundeklubb,
Stovner Hundeklubb, Oslo og Omegn Hundeklubb, Nidaros Brukshundklubb, Nannestad og
Omegn Hundeklubb, Hønefoss og Omegn Brukshundklubb, Indre Østfold Hundeklubb, Norsk
Rottweilerklubb, Fosen Brukshundklubb, Fet og Omegn Hundeklubb, Holmestrand
Hundeklubb, Sunnmøre Hundeklubb.
Ellinor snakka også litt om at Brukshundkonferansen er en viktig arena å være representert på,
da man får mye informasjon, lærer litt om hvordan de ulike samarbeid fungerer, og ikke
minst; man får dele erfaringer med andre med samme interesse.
Veldig hyggelig at så mange hadde møtt.
Ellinor fortsatte innledningen med at NBF har lagt bak seg nok en innholdsrik, spennende,
arbeidskrevende, utfordrende og fantastisk sesong, og tok forsamlingen med på et tilbakeblikk
på sesongen 2019, og litt om planer for 2020.
NBF butikken var også satt opp i lokalet, og, som vanlig, var den vel presentert via et
innbydende og flott oppsett.
Alle fremmøtte fikk utdelt et 55-års- »Jubileumshefte» laget av Ellinor Antonsen. Heftet
hadde med de største høydepunktene fra de år som har gått siden 50- årsjubileet i 2015.
Styret delte også ut div info og noteringsark fra noen av de tema som var på agendaen denne
dagen.
Fagkomiteen for Bruks- arbeidsområder i 2019
Leder i Fagkomiteen, Bernt Hinna presenterte i form av overskrifter, de arbeidsområder som
har vært komiteens fokus i sesongen;
Pr. 01.01.2019 ble justerte «Regler for Brukshundprøver» godkjent av NKK.
Komiteen har lagt ned en del arbeid i det å kartlegge/dokumentere aktivitetsnivået til de
brukshund-dommere som er representerte på NKK`s dommerliste.(se eget tema).
Hovedfokus har vært «hjemmeleksen» fra NBF`s medlemsklubber gjennom noen år; det å se
på hvordan men evt kan legge til rette for lettere rekruttering til brukshundsporten. Evt ved
endring av program, «lavterskeltilbud»/ «spesialistprogram», utfordringer og løsninger. (se
eget tema).
«Regler for Kåringsprøver» har også vært i fokus. Regelverket er «låst» tom 31.12.2019, men
da det ikke har framkommet noe behov for ny revidering, har komiteen besluttet å la dette
regelverket stå uforandret inntil videre.
Fagkomiteen har også fått en «egen side» på www.norsk-brukshundsport.no hvor relevant
info fra komiteen legges ut.
Det er også lagt de første planer for dommersamling i 2020.
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Brukshundsporten 2019, hvor går vi?
Bernt Hinna, la på en interessant og velformulert måte, fram statistikk som viser ulike
aspekter ved brukshundsportens omfang og utvikling gjennom siste sesong.
De faktiske forhold forteller at det er en nedgang i antall runderingsprøver, men antall
sporprøver var høyere i 2019.
Det er fortsatt slik at ca 50 % av NBF`s medlemsklubber ikke arrangerer brukshundprøver.
Årsakene kan være mange, men det som tydeligst kommer fram er mangel på områder,
funksjonærer, og deltakere. Årsakene varierer fra landsdel til landsdel og fra klubb til klubb.
Deltakelse: Bernt tok også for seg tallene som viser at det har vært en nedgang i antall starter i
2019, men at dette i hovedsak relaterer seg til «hundesykdommen» som rammet i en periode
hvor mange store prøver måtte avlyses.
Samme årsak settes til det at det er en nedgang i antall deltakere, både kvinner og menn, i
løpet av sesongen. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som deltar på prøver i
brukshundsporten.
Brukshundspsorten, sammenlignet med andre hundesporter, ss agility, LP og rally-lydighet, er
liten. Mer eller mindre alle hundesporter har nedgang i deltakelse i 2019.
NOM 2020- vertsland; Norge
Øystein Bjørnsengen presenterte status og litt om videre progresjon i planlegging og
forberedelse av Nordisk Mesterskap for brukshunder og IGP.
Det er fattet et vedtak på at det er styret i NBF som tar initiativ /ansvar for NOM når det
arrangeres i Norge.
Høsten 2018, ble det satt sammen ei arbeidsgruppe, som skulle ta initiativ/ansvar for de
overordnede «rammene», samt sette stab til NOM 2020.
Nå har arbeidet kommet i den fasen hvor følgende er klart:
Områder til de ulike øvelser, baner/base, øvingsledere for alle øvelser, og ansvarlige for de
ulike arbeidsområder. Øvingsledere er også veldig godt i gang med å knytte til seg
funksjonærer til de forskjellige arbeidsfeltene.
Øystein oppfordret alle til å ta kontakt dersom man hadde lyst og anledning til å være med på
denne dugnaden.
NOM 2020 arrangeres i Rakkestad og Omegn den 11.-13. september.
Forsvarhundskomiteen /Nordic Style Trials
Jostein Aas redegjorde for det som hadde vært i fokus vedr dette arbeidet i 2019.
• Arbeidet med søknad vedr FCI Nordic Style Trials har ligget litt i dvale i 2019 da
forvaltningsansvaret for lov om hundehold(hundeloven) i statsråd 1. mars 2019, ble
overført fra justisdepartementet til Landbruks- og matdepartementet. De har startet
opp med en gjennomgang av loven i henhold til anmodningsvedtak fra Stortinget.
• Det er spesielt en eventuell endring i §19 og 20 i hundeloven som også omhandler
bitetrening som gjør at arbeidet avventes.
• POD jobber tett sammen med Landbruksdepartementet vedrørende disse paragrafene,
men dette tar tid.
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Forsvarshundkomiteen har laga følgende handlingsplan for 2020:
• Forsvarshundkomiteen har sendt inn videoer av øvelser fra programmet til POD slik at
de har arbeidsdokumentasjon opp mot Landbruksdepartementet.
• Forsvarshundkomiteen har vedtatt å avvente videre arbeid med FCI Nordic Style
Trials til det kommer et svar fra departementet vedrørende saken.
• Arbeidene settes i gang igjen med det samme det ligger et positivt svar fra
POD/Landbruksdepartementet.
Det er laget utkast til utdanningsplaner og regelverk som har vært innom Fagkomiteen for
gjennomgang som da skal «knas» videre til en eventuell søknad sendes til NKK.
Påmeldt? Hvordan håndteres påmeldingene i klubbene?
Elisabeth Østbakken, Frode Løken og Anders Bakken.
Temaet er viktig, da mange tillitsvalgte opplever i sin «hverdag» som stevnearrangør, at de
blir mistenkeliggjort med tanke på hvordan påmeldinger håndteres, og da i særdeleshet til de
prøver der det er mange påmeldte og arrangør ikke har (av ulike årsaker) mulighet/kapasitet
til å få plass til alle som ønsker.
Mange klubber mottar påmeldinger til prøve via mail. Det er i utgangspunktet veldig greit,
men det medfører mye arbeid dersom disse mangler flere viktige og obligatoriske
opplysninger. De færreste klubbene har opparbeidet et «register» hvor alle startende er
registrert, og dermed blir det mye ekstra arbeid med å kontakte de påmeldte for å få alt man
trenger.
Færre prøver, gjør at de klubbene som har et tilbud, får mange påmeldinger til alle sine
prøver, og det blir til slutt arbeidsbelastende på de samme tillitsvalgte.
Hvem kommer med på prøvene?
Regelverket har føringer for dette, og det eneste som er 100 % korrekt, er at det skal trekkes
ved «loddtrekning» om hvem som får delta, dersom det er for mange påmeldte til de plasser
som er. Det er arrangørklubben som er ansvarlig for å foreta trekningen.
Her ble det en del diskusjon rundt det at klubbene har ulike rutiner for hvordan man løser
utfordringen med for lite plasser i forhold til påmeldte, slik at flest mulig kan få starte for å
kunne få mulighet for å kvalifisere seg til NM bl.a.
Det ble også foreslått at når man sendte ut info til alle påmeldte, så burde man også sende med
reservelista, slik at alle kunne se hvordan de var rangert.
Trekning i forhold til «dobbelt-stevne»: det kan bli slik at noen kommer med 2 dager, og noen
ingen, dersom det trekkes dag for dag. Skal man kunne trekke slik at alle i alle fall kommer
med en dag?
Regelverket er tydelig på hva som skal gjøres, men bør teksten justeres?
Frode Løken og Anders Bakken presenterte noen tanker rundt et prosjekt som er startet vedr
elektronisk påmelding til brukshundprøver via hjemmeside. Håpet er jo at systemet vil bygge
opp en base over den prøveaktiviteten som finnes rundt brukshundprøver, og kan, på sikt, bli
NBF`s grunnlag for all dokumentasjon og statistikk.
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Er dommerne våre motiverte?
Vedlikehold av kompetanse for dommere til NKKs bruksprøveprogram
Bernt Hinna refererte til tilbakemeldinger/erfaringer gjennom flere år fra arrangører av
brukshundprøver, som vitner om en stadig voksende frustrasjon hva angår opplevelsen
mellom det som NKK`s liste over brukshund-dommere viser, og det som er virkeligheten.
Klubbene opplever at det å skaffe dommere til sine terminfestede prøver, kan være svært
vanskelig, og da først og fremst på grunn av at mange av de dommerne som står på lista,
faktisk ikke er aktive lengre, av en eller flere årsaker.
Fagkomiteen i bruks har etter ønske fra styret i NBF, foretatt en screening av aktivitetsnivå
for dommere som er autorisert i henhold til NKKs bruksprøveprogram.
Bakgrunnen for screeningen er to-delt:
Først og fremst er vi opptatt av at de som foretar bedømming av ekvipasjer på «våre» prøver,
er oppdatert både med tanke på praktisk arbeid og teori i form av endringer/justeringer i
regelverket.
I tillegg til dette, har vi fått tilbakemelding fra våre medlemsklubber om at enkelte dommere
virker umulige å få tak i. Følgelig oppleves dommerlisten som lite oppdatert.
Slik vi ser det, har dommere hovedsakelig to arenaer der de kan opprettholde sin kompetanse,
nemlig:
 Gjennom aktiv dømming av prøver
 Gjennom deltakelse på dommerkonferanser
Screeningen vi har foretatt, er derfor basert på:
 Kopi av innsendte skjemaer etter prøver for 2013, 2014, 2016, 2017 og 2018 (Merk:
Kåringsprøver er ikke inkludert i denne oversikten ettersom dette er dokumenter som
ikke kopieres NBF)
 Referat/deltakeroversikt etter de to siste dommerkonferansene
Kort fortalt indikeres følgende:
 10 av 52 dommere (20%) har ikke dømt de siste tre årene og ikke deltatt i de to siste
dommerkonferansene. Disse er angitt med oransje farge i tabellen.
 15 av 52 dommere har ikke dømt siste tre år, ELLER har ikke deltatt på
dommerkonferanser.
NBF har bedt NKK om tilbakemelding om hva de tenker om situasjonen, men har ikke fått
tilbakemelding på nåværende tidspunkt.
Fagkomiteen oppfordret alle arrangører til å bruke nye / andre dommere – tilbakemelding fra
noen dommere er at de sjelden opplever å bli forespurt om dømming.
Skulle vi kun brukt de mest motiverte, måtte 27 dommere dømt 345 prøver i 2020.
Fagkomiteen oppfordret alle fram-møtte til å aktuelle kandidater til å melde seg på planlagt og
annonsert dommerkurs i uke 28.
NBF-butikken- varer og servicetilbud
Inger Faugstad hadde, tradisjonen tro, presentert noe av det utvalget som butikken tilbyr i
nedre del av lokalet. Dette er alltid veldig populært, og skaper mye engasjement.
Butikken har i løpet av de siste årene hatt en enorm utvikling, både hva vareutvalg, og
funksjoner angår. Butikken drives nå som en «nettbutikk». Fortsatt er dette basert på frivillig
innsats, noe som det kanskje ikke alltid oppleves forståelse for.
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Butikken er å regne som en «medlemsservice», ikke noe som forbundet skal tjene store
penger på, men som et tilbud til alle arrangører og utøvere, med tanke på å lettvint kunne
skaffe til veie det utstyret man trenger. Målet er at butikken, økonomisk, skal gå i balanse,
eller med et lite overskudd.
I 2019 ble butikken momsregistrert. Betaling og bestillingsløsninger er hele tiden under
utvikling, slik at det skal være enklest mulig å bruke butikken.
Butikken får utrolig mange hyggelige tilbakemeldinger fra kundene.
Resultatregistrering prøver; skjema, resultatservice, DogWeb Arra.
Kristin Dyrkorn og Hege Bye Flyen hadde laga et rollespill, hvor de på en elegant og
humoristisk måte fikk belyst «hverdagen» med resultater fra brukshundprøver, fra flere
ståsted.
Dette temaet er noe som oppleves vanskelig å forstå, akseptere og gjennomføre. Ikke hos alle,
men hos noen arrangører, skaper dette, til dels, stor frustrasjon, noe som kanskje er
unødvendig, dersom man innhenter kunnskap om de faktiske forhold.
Skjemaene for brukshundprøver som presenteres fra NKK sin side, er ikke i tråde med
regelverket hverken hva gjelder antall oppnådde poeng eller korrekt premiering. Relativt
mange utøvere har, på «sin side» fått registrert feil resultat, tom flere CERT, uten at dette er
korrekt i hht regleverket om de poengsummer som må ligge til grunn for å oppnå slike.
NKK har vært kontaktet, gjort oppmerksomme på, og tilbudt å bidra til å rette feilene, uten at
det har skjedd endringer som har ført til at NKK`s skjema kan brukes.
For at deltakere i brukshundsporten skal få sine resultat korrekte, så må arrangører:
 Bruke de resultatskjema/dommerskjema som ligger ute på
www.norsk-brukshundsport.no . Kun de skjema.
 Arrangørene må registrere resultatene manuelt inn i DogWebArra.
 Arrangørene må «scanne» alle signerte prøvepapirer og sende de inn til NKK og
NBF`s resultatservice.
 Det er faktisk kun hos «NBF`s resultatservice» det finnes 100% korrekte registreringer
av resultater. Dette gjelder alt; starter, opprykk, CERT.
Dette er ikke noe som gjøres for å være «slem» eller skape merarbeid for arrangører, men rett
og slett for å ta ansvar for de resultater som oppnås, og som ikke behandles korrekt i NKK`s
systemer.
Det er et enormt arbeid som legges ned i «resultatservice», og er altså de eneste sikre
registreringer vi har i forhold til brukshundsporten, hva gjelder innhold og omfang.
Dette ber vi nok engang om respekt for, og oppfordrer alle til å henvende seg til
«Resultatservice» på en «folkelig» måte.
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Fremtidens Bruksprøveprogram – en kilde til rekruttering?
Mulighetsstudie for endring av NKKs bruksprøveprogram
Fagkomiteen v/ Bernt Hinna
I NBF`s formålsparagraf står det bl.a.:
NBF skal arbeide aktivt for å øke rekrutteringen til brukshundsporten generelt og
brukshundprøver spesielt.»
Vi skal altså arbeide aktivt for å øke rekrutteringen til brukshundprøver.
I løpet av flere år har brukshundkonferansen hatt rekruttering til brukshundsporten som tema.
Temaene har vært presentert med forskjellig vinkling; det har vært innhentet representanter
fra vårt naboland Sverige og SBK for innspill og ideer, det har vært gruppearbeid med idèdugnad, og mange flere gode og spennende ideer og erfaringer har vært lansert.
Selv om vi har et «jevnt» nivå antall starter og startende (sett bort fra 2019 med mange avlyste
prøver), så forteller de faktiske tall, basert på statistikker og registreringer, at de tiltak som
gjøres rundt om i klubbene, ikke fører fram til en varig rekruttering til sporten.
Ifølge de samme registreringer, så ser det ut til at «lavterskeltilbud», fenger i tiden, og den
type prøver der man kan «spesialisere» seg, rekrutterer bra.
I løpet av de år, hvor «Rekruttering» har vært en del av, eller hovedtema på
brukshundkonferansen, så har vi til slutt bestemt at den «leksa» som våre medlemsklubber har
gitt oss, skal gjøres noe konkret med.
Bernt presenterte så et resultat av Fagkomiteens arbeid. Hoved-overskriftene var;
 bakgrunnen for arbeidet
 arbeidsmetodikk og fremgangsmåte
 forutsetninger
 risikovurderinger og muligheter
 fordeler og bakdeler
Hvert hovedpunkt konkluderte også med en anbefaling fra FK, basert på drøftinger i hht de
ovennevnte punkt.
Et solid og svært godt gjennomarbeidet presentasjon, som de representanter som var til stede
fikk anledning til å få innsikt i og forklart på en ryddig og oversiktlig måte.
Fagkomiteens mål med denne presentasjonen, var å få en «temperaturmåling» på om dette er
noe som kan være et utgangspunkt for videre arbeid.
Det å skulle gjøre endringer i et regelverk krever et enormt målrettet arbeid, og dersom
klubber, utøvere og andre «brukere» av regelverket ikke finner dette relevant, så er det ikke
meningsfullt å arbeide videre med det.
Temaet skapte et fantastisk engasjement, og da var hovedhensikten oppnådd. Bernt loste
forsamlingen gjennom alle spørsmål, ideer og forslag på en super måte, og hadde også laga
muligheter for en slags «avstemning» på nett.
Bernt presenterte også et «tidsløp» for arbeidet videre, med planer for behandling av de ulike
tilbakemeldinger, presentasjoner, høringer og behandling hos andre instanser.
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Representantene fra klubbene fikk med seg «lekse» hjem til sine miljø, og presentasjonen av
arbeidet vil også bli lagt ut tilgjengelig på NBF`s hjemmeside som viktig informasjon fra FK
bruks.
Det vil også følge en oppfordring om å sende inn tilbakemelding til FK bruks innen gitte
datoer.
Avslutning
Leder Ellinor Antonsen takket alle for et stort engasjement gjennom de tema som hadde vært
presentert og gjentok nok engang hvor gledelig det var at så mange hadde møtt.
Leder takket også for det enorme arbeidet, som i stor grad ikke vises, som legges ned for og
med brukshundsporten gjennom en sesong.
En stor takk ble også rettet til alle de som hadde jobba med å forberede og legge fram de tema
som var på årets brukshundkonferanse, for å skape engasjement og dialog.
Leder oppfordret også til å møte endringer med litt nysgjerrighet, og kanskje se på det som litt
spennende. Vi blir fort trygge og sikre på alt som er kjent og kjært, og det er ofte slik vi er vi
mennesker, uten at det er noe galt i det.
Endringer er ofte nødvendig, også innenfor det som ser ut til å fungere godt, men det betyr
ikke at alt det kjente og kjære rives bort. NBF er satt til å forvalte og jobbe målrettet mot
rekruttering til brukshundsporten, og på et overordnet plan må det hele tiden jobbes med alt
som kan påvirke dette i riktig retning. Årets tema på brukshundkonferansen har presentert de
«grove linjene» i dette arbeidet. Vi har utrolig mange muligheter rundt og med en fantastisk
hundesport.
Det eneste som er skummelt er hvis vi ikke ser rundt oss, og ser at ikke alle er inkludert. Glem
aldri å inkludere- selv om alle mener at de gjør det.
Det eneste som kan ødelegge sporten, er at noen kjenner seg ekskludert – fordi at noen ikke
ser andre……
Referenter
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