Norsk Spaniel Klub

Årsrapport fra brukshundkomiteen (BK) for 2018
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.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det har vært for lav aktivitet. Sliter med pålogging.
NSK på facebook
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk, høringer osv. blir
lagt ut.
Høringer
BK sendte i oktober inn svar på høringer fra NKK som gjelder nytt regelverk for
brukshundprøver (NBF).
BK sendte i januar 2019 inn svar på to høringer fra NKK som gjelder nye championatregler
viltspor og NM-blodspor.
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
HS opprettet en egen komitè som skulle jobbe med dette våren 2017 og resultatet ble presentert BK februar 2018. BK hadde ingen innvendinger til forslaget og nye statutter ble publisert. Nytt regelverk for blodsporprøver gjeldende fra 1.1.2019 gjør at statuttene må revideres
på nytt. BK sendte forslag til komiteen som de syntes virket bra og som blir offentliggjort på
nyåret 2019.
Nytt regelverk for blodsporprøver
NKK publiserte nytt regelverk september 2018. BK oppdaget noen ulogiske feil/regnefeil som
ble sendt inn til NKK og regelverket ble rettet.
NM-deltakende spaniels
BK har også i år erfart at det er vanskelig å finne hvor mange spaniels som deltar i alle NMgrenene, spesielt agility. Det er de som deltar som får informasjon og deltakerlister, så deltakere i alle NM-grener oppfordres nok en gang til å sende beskjed til BK og HS. På NM blodspor starter 13 spaniels; 8 ess, 4 cocer og 1 clumber. Av de fire finalistene var det 2 ess og
NM-vinner ble Bente Storli med NVCH Mi-Mio’s Remember Me. På NM rally er det bare 2
spaniels som klarer å forhåndskvalifisere seg til finalen, en cocker og en ess. På lørdagens
kvalik kommer to springere til med i finale. I selve finalen kom bare 20 av 60 igjennom uten
disk. Beste spaniel ble Helene Berglund med NRLCH RL3 Fantins Whinny på en 17.plass,
de andre tre disket.
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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 minkende i alle grener. BK er kjent med
at mange ikke sender inn sine resultater til klubben, og lurer på hva som kan gjøres for å
endre denne utviklingen.
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
Til B-rundering
Til B-spor
Til C-rundering
Til C-spor

2 ess
1 ess
1 wss, 2 ess

Totalt

6

2014

2015
1 ess
1 ess

2016

2017

1 ess

1 ess

1 ess

1 ess

4 ess, 1 wss

2 ess, 1 cs

2 ess

1

3

6

4

2

2018

Bare 2 opprykk i 2018. BK håper fremdeles at interessen for bruks stiger, for bruks burde
passe spaniels bra og kan være et godt alternativ for hunder som ikke trenes til jakt.
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Nye brukschampions 2018 i følge NKK’s championatoversikt:
Det har vært en nedgang i de fleste championater, men gledelig at antall champions i rallylydighet er høyt til tross for nytt regelverk. Interessen for å konkurrere blodspor er fremdeles
høy og der de fleste oppnår sine championater.

Spaniels med mellomtitler
De fleste mellomtitler oppnås i rallylydighet, med agility som en god nummer to. At ingen
spaniels har fått mellomtitler i lydighet er bekymringsverdig for sporten. Ekstra moro er det
med første spaniel med mellomtittel i freestyle!
Regnskap 2018
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2018.
BK’s arbeidsplan for 2019
- 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 2019
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.
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