Norsk Spaniel Klub

Årsrapport fra brukshundkomiteen (BK) 2015
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)
NKK innførte mellomtitler fra og med 2015
At NKK har innført mellomtitler i agility, lydighet og rallylydighet er nok en fin
motivasjonsfaktor for mange spanieleiere for å starte mer på prøver.
Våre Spaniels
Det har vært en fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels. Alle sider leveres
ferdig montert til redaktør. BK ønsket å presentere de ulike bruksaktivitetene i Våre spaniels.
En ny aktivitet i hvert nummer med mange faktaopplysninger og tips til krav til utstyr for å
trene, hvor finne regelverk, tips om trening osv. Men grunnet sterkt redusert spalteplass dette
året måtte den planen legges på is og planen er under omarbeiding. Å få bilder i
trykkekvalitet til bladet er en utfordring og BK har derfor utarbeidet en fyldig artikkel om dette
som legges på klubbens hjemmeside.
BK’s fotokonkurranse
BK har behov for flere GODE bilder i høy oppløsning for å kunne presentere de ulike
bruksaktivitetene på klubbens hjemmeside og i medlemsbladet og i samarbeid med HS som
stiller med premier, ble det utlyst til fotokonkurranse. Interessen ble lavere enn vi håpte på,
men det kom inn en del gode bilder. Vinnerne vil bli presenterte i Våre Spaniels nr. 1 2016.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det har vært litt lav aktivitet 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 osv. blir lagt ut.
Det er også en billedserie som viser hva en spaniel kan brukes til (under arbeid)
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):
Til B-rundering
Til B-spor
Til C-rundering
Til C-spor

2013

2014

2 ess
1 ess
1 wss, 2 ess

2015
1 ess
1 ess

1 ess

1 ess

Disse tre opprykkene er gjort av en fører med to hunder og viser hvor flinke spaniels er på
bruks bare de får lov å prøve seg. Det nye regelverket er også bedre tilpasset de største
spanielrasene som er små i størrelse i forhold til større brukshundraser. B
Nye brukschampions 2014 (var ikke klar ved skriving av forrige årsrapport):
28 nye viltsporchampions + 4 nordiske viltsporchampions
1 ny agilitychampion
1 ny rallylydighetschampion
Nye brukschampions 2015 i følge NKK’s championatoversikt:
23 nye viltsporchampions
1 ny agility-hopp champion
1 ny rallylydighetschampion (Vi fikk en til, men den kommer trolig på 2016 listene til NKK)

Regnskap 2015
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2015 bortsett fra utgifter til diplomer til årets
mestvinnende brukshunder.
BK’s arbeidsplan for 2016
- Revidere tabeller for årets mestvinnende med bakgrunn av de regelendringer som
NKK har gjort i 2015
- 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
- Presentere de aktive hundene/eierene i brukshundspalten
BK’s budsjett for 2016
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 og mindre utgifter som utgifter til premier til
fotokonkurransen går på HS’s budsjett.

