Norsk Spaniel Klub

Årsrapport fra brukshundkomiteen (BK) 2016
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane.
Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)
Våre Spaniels
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels.
Totalt har det vært 30 sider med brukshundstoff i bladet, av disse 22 sider med fagartikler og
10 sider med resultater. Bladet har hatt fagartikler/»matnyttige» artikler dette året:
Triks for hverdagshunder. Starte å trene mot en hundesport. Slalåm mellom bena.
Venteleken. Om rallylydighet. Blodsporprøve sett med dommerens øyne. Godbitskål i rally.
Problemer i hverdagen - om valpetrening. Tips om bruk av redningsvest, aktiviseringsleke og
ball som forsterker . Referat frå apportkurs. Referat frå NM smeller, NM rally og NM blodspor.
Info om nytt regelverk blodspor og ulike høringer.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det har vært litt lav aktivitet også dette året, men det er lagt ut noe informasjon, skjemaer og
resultatlister for årets mestvinnende, høringer osv.
NSK på facebook
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk, høringer osv. blir
lagt ut.
Høringer
BK har dette året sendt inn svart på høringer som gjelder nytt lydighetschampionat og
eliteblodspor.
Premie til årets mestvinnende spaniel på NM
Det var problemer med å få på plass premien som ble satt opp til NM-blodspor 2016.
På HS-møte, sak ??? har HS bestemt at det skal settes opp premie til beste spaniel på
andre NM enn bare blodspor og HS oppfordrer avdelingene til å rapporte inn aktuelle NMarrangementer.
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
Flere prøveformer har fått nytt regelverk i 2015 og 2016 og det var derfor påkrevet med en
revidering av poengskalaen. Ny poengtabell og nye statutter var klar i juni, men siden det
hadde gått så langt på året før disse ble vedtatt av HS. Ble det bestemt at de ikke skulle
være gjeldende før 1.1.2017.
Endring av regelverk for lydighet og lydighetschampionat
Gjort gjeldende fra 1.1.2017. championatet blir nå flyttet ned til klasse 3, men regelverket for
alle klasser er også endret. Det blir spennende å se om vi på nytt får spaniels med tittelen
lydighetschampion. Ingen spaniels har oppnådd denne tittelen etter at eliteklasse, senere
FCI3, ble innført i 1990.

BK prøver å ha en oversikt over bruksaktivitetene blant klubbens medlemmer.
Oversikten over innsendte resultater er en av de få måtene BK kan få en oversikt. Det har
vært en gledelig økning på innsendte resultater i alle grener, bortsett fra i bruks, men fremdeles er det nok mange som sitter med oppnådde resultater som ikke blir sendt inn.
En annen måte å se aktiviteten på er å se på championatregistreringen og registreringen av
mellomtitler hos NKK og på listen over opprykk i bruks hos NBF.
NBF- opprykk (brukshund – nordisk program):
2013
Til B-rundering
Til B-spor
Til C-rundering
Til C-spor

2 ess
1 ess
1 wss, 2 ess

2014

1 ess

2015
1 ess
1 ess

2016

1 ess

4 ess, 1 wss

Disse 6 opprykkene er gjort av tre ulike førere.

1 ess

Nye brukschampions 2016 i følge NKK’s championatoversikt:
det har vært en stor økning i antall spaniels med championater og mellomtitler – noe BK ser
på som svært gledelig.
39 nye viltsporchampions!!!
1 ny agility og agility-hopp champion
5 nye rallylydighetschampion!!!

Regnskap 2016
BK har hatt utgifter til premier til fotokonkurransen. Ut over dette har det ikke vært utgifter
i 2016 bortsett fra utgifter til diplomer til årets mestvinnende brukshunder. Utgiften til disse
ble også redusert i 2016 da flere vinnere som ikke var til stede ved utdelingen på
hovedutstillingen fikk sine diplomer tilsendt i posten uten ramme.
BK’s arbeidsplan for 2017
- Revidere tabeller for årets mestvinnende.
- Jobbe med høringer som måtte komme fra NSK og NKK
- Jobbe for å øke kunnskapen om og interessen for brukshundprøver spesielt
- Jobbe for å øke kunnskapen om trening av spaniels generelt
- Ha variert stoff om brukshundarbeid i Våre Spaniels
- Holde oss oppdatert på aktiviteter for spaniels og med spaniels.
- Gi HS en oversikt over aktuelle NM med spaniels representert.
BK’s budsjett for 2017
BK har ikke et eget budsjett da BK’s medlemmer jobber på dugnad og ikke mottar noe
honorar for sitt arbeid og foreløpig ikke har kostnadskrevende aktiviteter. Utregning av årets
mestvinnende er ikke en del av BK’s arbeid.

