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Oversikt over innsendte bruksresultater fra og med 2003. Blodspor er fremdeles den 
aktiviteten som har flest deltakere. Nr. 2 er rallylydighet, nr. 3 er lydighet. Det er gledelig at så 
mange spaniels også kan fremvise stor allsidighet (deltatt på minst to bruksgrener). 
 
En annen måte å se aktiviteten på er å se på championatregistreringen til NKK og på 
listen over opprykk til NBF. NKK’s liste over championater kommer så sent, at det er 
tallene fra 2013 som er vist her: 

Nye brukschampions 2013: 
Blodspor (NVCH): 18 spaniels oppnådde denne tittelen i 2013 – av disse var 13 
norskeide. 1 amerikaner, 6 cockere (3 norskeide), 10 springere (9 norskeide) og 1 
welsh. I tillegg fikk en norskeid cocker tittelen Nordisk VCH. Det er ikke registrert 
champions innen andre grenser som vi kunne se. 

Nye brukschampions 2014: 
NKK har ikke lagt ut sin championatoversikt ennå, men vi kan gledelig gratulere en 
av klubbens medlemmer med klubbens første rallylydighetschampionat! 

NBF- opprykk (brukshund – nordisk program): 

 2013 2014 
Til B-spor 2 springere  
Til C-rundering 1 springer  
Til C-spor 1 welsh og 2 springere 1 springer 

 
 

  



Våre Spaniels: 
Det har vært en fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels. Alle sider 
leveres ferdig montert til redaktør. Det har vært ulike artikler som informasjon om de 
ulike bruksgrenene, rallylydighet, hva en fører betyr for hunden på en lydighetsprøve, 
apporttrening, innkalling for unghunder, søksarbeid med spaniels, ny valp – hva bør 
en tenke på, boktips, samt reportasjer og resultater fra spaniels som konkurrerer 
aktivt på ulike bruksområder m.m. Tilbakemeldinger fra medlemmene tyder på at 
spalta blir satt stor pris på. 
 
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
Det har vært en relativ hyppig oppdatering av BK’s sider. Unntaket er den tiden siden 
var ute av drift. Det er lagt ut informasjon om arrangement, resultater fra NM, 
skjemaer og resultatlister for årets mestvinnende, høringer osv.  
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk osv. blir 
lagt ut. Det er også en billedserie som viser hva en spaniel kan brukes til (ennå 
uferdig) 
 
Regnskap 2014 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2014 bortsett fra utgifter til diplomer til 
årets mestvinnende brukshunder. 
 
 
Mål og planer for 2015: 
 
Brukshundkomiteen tar med friskt mot fatt på et nytt arbeidsår og oppgaver som 
venter på oss i 2015! 
 
Vi har som plan å videreføre arbeidet fra 2014 og ser med spenning på innføring av 
mellomtitler i både agility, lydighet og rallylydighet. BK tror dette kan gi øket 
inspirasjon til klubbens medlemmer som føler at det er for lang vei frem å klare et 
championat. 
 
BK har et ønske om å få mere fagstoff – stoff om trening av brukshunder til glede for 
mange medlemmer - inn i Våre Spaniels og oppfordrer med dette medlemmene til å 
sende slike fagartikler inn til brukshund. 
 
Budsjett: Ingen planlagde utgiftsposter ut over diplomer til årets mestvinnende. 


