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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
 
Våre Spaniels 
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels. 
 
Brukshund på hjemmesiden 
Det har vært litt lav aktivitet grunne
mulighet for pålogging kom mye
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk
lagt ut.  
 
Høringer 
BK har dette året sendt inn svart på høri
eliteblodspor. 
 
Innspill fra avdeling Østfold 
De ønsker at BK skal stå som ansvarlig for et slikt arrangement og utarbeide et regelverk for 
dette. BK er positiv til idèen, men har ikke kapasitet til å stå for et slikt mesterskap. Det må 
være en av klubbens avdelinger som må stå som ansvarlig, slik BK 
 
Dommerkonferanse for ettersøksdommere i regi av NKK
Totalt fire obligatoriske dommersamlinger totalt i landet. Flere av klubbens dommere har gitt 
tilbakemelding på at det er vanskelig å få deltatt på disse en
kontaktet NKK med forespørsel om vi kan sende noen dommere som så informerer 
dommere i sitt distrikt – men uten å få positivt svar. Inger Handegård reiste på konferansen 
på Gardermoen. Hvordan det går med de dommerne som ikke møtte på konferansene, vet vi 
ikke. 
 
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
Flere prøveformer har fått nytt regelverk 
poengskalaen. Ny poengtabell og nye statutter 
av BK og vedtatt av HS høsten
ønske opprettet HS en egen komitè 
statutter. 

Endring av regelverk for rallylydighet
Nytt regelverk fra 1.1.2018. Det blir spennende å se om 
spaniels som blir rallylydighetschampion.

NM-deltakende spaniels 
BK erfarte at det var vanskelig å få ut informasjon på hvor mange spaniels som deltar i alle 
NM-grenene. Det er de som deltar som får informasjon og deltakerlister, så deltakere i alle 
NM-grener oppfordres til å sende beskjed til BK og HS. I agility fikk vi en cocker som NM
vinner! På blodspor var det som vanlig mange NM
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Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels.  

Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
grunnet ny hjemmeside som kom først kom på høsten og 
mye senere.   

Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk, høringer

har dette året sendt inn svart på høringer fra NKK som gjelder nytt og noe bedre utkast til 

Innspill fra avdeling Østfold om spanielmesterskap blodspor til RS  
De ønsker at BK skal stå som ansvarlig for et slikt arrangement og utarbeide et regelverk for 
dette. BK er positiv til idèen, men har ikke kapasitet til å stå for et slikt mesterskap. Det må 
være en av klubbens avdelinger som må stå som ansvarlig, slik BK ser det.

Dommerkonferanse for ettersøksdommere i regi av NKK 
Totalt fire obligatoriske dommersamlinger totalt i landet. Flere av klubbens dommere har gitt 
tilbakemelding på at det er vanskelig å få deltatt på disse en-dags konferansene. Vi har 

KK med forespørsel om vi kan sende noen dommere som så informerer 
men uten å få positivt svar. Inger Handegård reiste på konferansen 

på Gardermoen. Hvordan det går med de dommerne som ikke møtte på konferansene, vet vi 

Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
Flere prøveformer har fått nytt regelverk og det var derfor påkrevet med en revidering av 
poengskalaen. Ny poengtabell og nye statutter som skulle gjelde fra 1.1.2017

ten 2016. HS gikk tilbake på sitt vedtak vinteren 2017
tet HS en egen komitè våren 2017 som startet arbeidet med å utarbeide nye 

rallylydighet  
. Det blir spennende å se om dette gjør utslag på hvor mange nye 

spaniels som blir rallylydighetschampion. 

BK erfarte at det var vanskelig å få ut informasjon på hvor mange spaniels som deltar i alle 
som deltar som får informasjon og deltakerlister, så deltakere i alle 

grener oppfordres til å sende beskjed til BK og HS. I agility fikk vi en cocker som NM
På blodspor var det som vanlig mange NM-deltakere. Av 49 startende var det hele 17 
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De ønsker at BK skal stå som ansvarlig for et slikt arrangement og utarbeide et regelverk for 
dette. BK er positiv til idèen, men har ikke kapasitet til å stå for et slikt mesterskap. Det må 

ser det. 

Totalt fire obligatoriske dommersamlinger totalt i landet. Flere av klubbens dommere har gitt 
dags konferansene. Vi har 

KK med forespørsel om vi kan sende noen dommere som så informerer 
men uten å få positivt svar. Inger Handegård reiste på konferansen 

på Gardermoen. Hvordan det går med de dommerne som ikke møtte på konferansene, vet vi 

Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder 
g det var derfor påkrevet med en revidering av  

1.1.2017 ble utarbeidet 
vinteren 2017 og på BK’s 

med å utarbeide nye 

dette gjør utslag på hvor mange nye 

BK erfarte at det var vanskelig å få ut informasjon på hvor mange spaniels som deltar i alle 
som deltar som får informasjon og deltakerlister, så deltakere i alle 

grener oppfordres til å sende beskjed til BK og HS. I agility fikk vi en cocker som NM-
Av 49 startende var det hele 17 
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spaniels; 9 engelske springere, 5 cockere, 1 field, 1 clumber og 1 welsh. Springer vant NM-
sølv. I NM-rallylydighet var det fire spaniels forhåndskvalifisert til finale – 2 springere og 2 
cockere – alle disket dessverre.  

 

 

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 på. Antall 
hunder der har blitt sendt inn resultater på er fra i fjor økende i agility, bruks og allsidighet, i 
de øvrige grenene har de aktive ikke vært like ivrige til å sende inn sine resultater. BK’s med-
lemmer hører at nei, vi vil ikke sende inn for vi har ikke oppnådd så mye og nei, vi vinner 
ikke. BK håper at vi skal klare å snu denne tankegangen til at det å stå på lista er en presta-
sjon i seg selv, uansett som man står som nummer 1 eller som nummer 30. For det å stå på 
lista betyr at man har vært aktiv med sin hund, noe som er positivt for hundens ve og vel. 
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En annen måte å se aktiviteten til medlemmene på er å se på championatregistreringen til 
NKK der både championater og mellomtitler på alle hunder i alle raser ligger og listen over 
opprykk i bruks hos NBF. 

NBF- opprykk (brukshund – nordisk program): 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Til B-rundering   1 ess   
Til B-spor 2 ess  1 ess 1 ess 1 ess 
Til C-rundering 1 ess     
Til C-spor 1 wss, 2 ess 1 ess 1 ess 4 ess, 1 wss 2 ess, 1 cs 

Totalt 6 1 3 6 4 
 
Disse 4 opprykkene er gjort av tre ulike førere. BK håper at interessen for bruks stiger, for 
bruks burde passe spaniels bra og kan være et godt alternativ for hunder som ikke trenes til 
jakt. 

Mange spaniels godkjent som ettersøkshunder 
Faktisk er det så mange som hele 176 spaniels i følge listene til NKK. Fordeling på raser ser 
slik ut: Amerikansk Cocker Spaniel 4, Cocker Spaniel 38, Engelsk Springer Spaniel 108, 
Field Spaniel 9, Welsh Springer Spaniel 17. Dette betyr at mange spaniels gjør en sam-
funnsnyttig oppgave i tillegg til å bli brukt til praktisk jakt. 

Nye brukschampions 2017 i følge NKK’s championatoversikt: 
det har vært en stor økning i antall spaniels med agility og agility-hopp championater, mens 
det har vært en nedgang i øvrige championater. Interessen for å konkurrere blodspor er 
fremdeles høy og der de fleste oppnår sine championater.

 

Spaniels med mellomtitler 
Det har vært en reduksjon i alle grenene der man kan oppnå en mellomtittel… De fleste 
mellomtitler oppnås i rallylydighet, med agility som en god nummer to. Fremdeles er det få 
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spaniels som går for mellomtitler i lydighet – noe som er litt bekymringsverdig for sporten. 
Nytt regelverk i lydighet 2017 virker ikke til å ha gjort noe positivt – men det blir spennende å 
se om det nye regelverket fører til en positiv utvikling på sikt. 
 
Regnskap 2017 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2017. 
 
BK’s arbeidsplan for 2018 
- 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 2018 
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. NSK S og Fj som i 
sin tok på seg ansvar for brukshundkomiteen mot at avdelingen fikk tilført litt midler, skal ha 
en liten sum utbetalt. Utregning av årets mestvinnende og premier til disse er ikke en del av 
BK’s arbeid og utgiftene ligger på klubben sentralt.   


