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Årsra
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Ansvarret for Brukkshundkom
miteen (BK ) ligger hos
s NSK avd
d. Sogn og Fjordane.
Komite
een har i de
enne perioden beståttt av
Leder: Inger Handegård (So
ogn og Fjo
ordane)
Medlem
m: Ellen Ge
etz Wold (A
Akershus)
Medlem
m: Wenche
e Randi Kro
ogstad (Sø
ør-Trøndela
ag)
Dette e
er gjort i 2014
2
– frem
m til skrivin
ng av årsrrapport ve
ed utgange
en av janu
uar 2015:
Kontak
kt med NB
BF + revide
ering av re
egelverk NBF-prøve
N
er:
Norsk B
Brukshund
dsports Forrbund (NBF
F) startet å revidere sitt
s regelveerk for
brukshundprøverr – nordisk program. BK har tidlligere send
dt inn forslaag om god
dkjent
JAL som «kjent mental
m
status» for å få
å delta på deres bruk
kshundprø
øver og må
åling av
skulderrhøyde på hundene isteden forr tidligere re
egler som fulgte raseenes idealh
høyde.
Dette h
har betydniing for hvor høyt hind
deret skal være
v
og hv
vor tung appporten sk
kal være
og er spesielt vikttig for de som
s
engelssk springerr spaniel so
om alle blee plassert i
høyeste
e klasse. Nytt
N regelverk for bru
ukshundprø
øver blir gje
eldende foom 2015. Alle
A
punktene som NS
SK-BK øns
sket å endrre er innarbeidet i det nye regeelverket.
Revide
ering av re
egelverk fo
or ettersø ksprøver:
BK er h
høringsinnsstans. BK har konta ktet alle etttersøksdommere meed tilknyttin
ng til
NSK sa
amt alle avvdelingene gitt dem m
mulighet til å uttale se
eg og å ko mme med
innspill. Alle innsp
pillene ble samlet, vu
urdert og et samlet hø
øringssvarr ble sendt NKK.
Vi vet e
enda ikke hvordan
h
de
et nye rege
elverket blir og når de
et skal beggynne å gje
elde,
men de
et er sagt at
a det skal være fom 2015.
Forslag
g til innføring av årets rallyly
ydighetssp
paniel:
Rallylyd
dighet ble offisiell spo
ort fra og m
med 2013 og mange spaniels sstartet på prøver
p
allerede
e dette førrste året. Med
M bakgru
unn i dette har BK kommet medd innspill til HS og
fått akssept for at også
o
rallyly
ydighet ska
al få sin årrsbeste-listte og det bblir kåret Årrets
rallylydighetsspan
niel fra og med 2014 . Rallylydig
ghetsresulttater skal oogså telle til
t årets
mestvin
nnende allsidighetsspaniel. Tilta
aket ble en
n suksess da det ble sendt inn
resultatter på hele
e 22 ulike spaniels!
s
Bruksa
aktiviteten
n blant me
edlemmen
ne - Årets mestvinne
m
ende brukkshunder
Utkast til endrede
e statuttene
e ble vedta
att av av BK og sendt over til H S for vedta
ak. HS
ville ha
a flere endrringer og sendte utka
ast til endre
ede statutter ut på hø
øring til
avdelin
ngene. HS gjorde ved
dtak om en
ndelige statutter.
BK prøver å ha en oversikt over brukssaktiviteten
ne blant klu
ubbens meedlemmer.
r
e
er en av de
e få måtene BK kan ffå en overs
sikt. BK
Oversikkten over innsendte resultater
oppford
drer derfor alle medle
emmer til å sende inn
n resultatene sine, uaansett resu
ultat,
slik at vvi kan doku
umentere den
d store b
bredden i klubben.
k
Vi vet om fleere som
dessve
erre ikke se
ender inn sine
s
resulta
ater, dette gjelder ogs
så hunder med mang
ge
gode re
esultater…
…

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):
Til B-spor
Til C-rundering
Til C-spor

2013
2 springere
1 springer
1 welsh og 2 springere

2014

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.

