Norsk Spaniel Klub

Årsrapport fra brukshundkomiteen (BK)
for årene 2019 og 2020
Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)
Kontakt med HS
Tidlig høst 2020 varslet HS at leder av alle klubbens komiteer ville bli kalt inn til møte med
HS. Dette møtet 12 desember 2020 ble for noen holdt fysisk, for andre, bla. BK-leder, holdt
via teams. BK setter pris på at HS ønsker tettere kontakt med komiteene og kaller inn til slike
møter. Vi ble på dette møtet orientert om at BK skal utvides fra 3 til 5 medlemmer.
Våre Spaniels
Det har vært brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels begge år.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Det har vært for lav aktivitet. Sliter med pålogging og nok datakunnskaper.
Lister over purringer for innsending av årets brukshund, vinnerlistene og NM-arrangement
med deltakende spaniels er lagt ut.
NSK på facebook
Det har vært hyppig oppdatering der bl.a. linker til nye regelverk, høringer, NM-arrangement
osv. har blitt lagt ut.
Nye regelverk i perioden for offisielle prøver spaniels kan delta på
2019 – Nytt regelverk for blod- og ferskspor
2019 – Regler for brukshundprøver
2019 – Innføring av mellomtitler på brukshundprøve
2019 – Regler for internasjonale prøver RIK
2019 – Regler for mentalbeskrivelse MH
2020 - Nytt regelverk for blod- og fersksporprøve
2020 – Nytt viltsporchampionat NV(F)CH og nytt blodsporchampionat NBLCH
Høringer
Agility: I mai 2019 sendte BK inn svar på høring fra NKK som gjelder nytt regelverk for agility.
Høringssvaret inneholder forslag om innføring av fem høydeklasser slik at flere spaniels som
i dag går i L men som er under 50 cm, kan konkurere agility. Agility er et godt tilbud for
klubbens medlemmer, spesielt den yngre garde. Det ble også spurt om det er mulig å innføre
ett felles målebrev for alle hundesporter med påført skulderhøyde. I dag er det bare
agilitydommere som skal skrive målebrev for agility.
Blod- og fersksporprøve, nye championater på spor og NM-blodspor: Det har vært to
høringer, en i januar og en i november 2019. Høringen ble sendt til avdelingene der man ba
avdelingene sende til sine dommere og sende tilbakemeldinger til BK. BK har sendt inn svar
på begge høringingene fra NKK som gjelder nytt regelverk for blodsporprøver, NM og nytt
viltsporchampionat. BK hadde flere mindre kommentarer på regelverket og store
tilbakemeldinger på krav om godkjent fersksporprøve for et championat, da flertallet av
ettersøksdommerne ikke ønsker å dømme annet enn potensielle ettersøkshunder som skal
brukes på praktisk ettersøk på fersksporprøve.
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Rallylydighet: NRL ba om innspill fra klubbene før de startet å revidere regelverket for
rallylydighet. BK ba medlemmene om tilbakemeldinger og sendte med bakgrunn av denne
en lang rekke forslag til større og mindre endringer desember 2019. En av de vesentligere
forslagene til endringer var et ønske om å få bort de fleste diskene, men heller gi et høyt
trekk ved feil utført øvelse og at repetisjoner fjernes av samme grunn.
NBF – spesialistprogram: Norsk brukshundsport Forbund inviterte til åpen høring med ønske
om innspill som BK har svart på. BK inviterte alle aktive i NSK til å sende inn sine innspill og
disse ble samlet og sendt til NBF september 2020.
Revidert poengtabell og statutter på årets mestvinnende brukshunder
HS opprettet i 2017 en egen komitè som skulle jobbe med statuttene. Nytt regelverk for blodsporprøver gjeldende fra 1.1.2019 gjør at statuttene må revideres på nytt. BK sendte forslag
til komiteen som komiteen syntes virket bra og nye statutter ble offentliggjort på nyåret 2019.
Nytt poensystem oppnåelig på blodsporprøver i 2020 gjør at statuttene for blodspor blir justert opp tilsvarende i % - altså ingen endringer, bare en justering fra 75 maks oppnåelig til
100 maks oppnåelig på prøve.
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.

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 fortsatt på hva som kan gjøres
for å endre denne utviklingen. Tabellen over viser en viss nedgang i innsendte resultater i
grenene rally, blodspor, agility, lydighet og bruks – men ikke så mye som fryktet grunnet korona-restriksjonene og mange avlyste stevner. Mange som har deltatt sender dessverre ikke
sine resultater.
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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):
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Det er gledelig med stigende tall hunder med opprykk, men vi håper å se flere spaniels i
høyere klasser enn D. Vi har tror på at endringer i regelverk som trolig kommer i 2021 vil
være bra for oss med spaniels.
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Nye brukschampions 2019-2020 i følge NKK’s championatoversikt:
Antall nye brukschampions ligger ganske så stabilt. Interessen for å konkurrere blodspor er
fremdeles høy og der de fleste oppnår sine championater.
I 2019 ble det delt ut totalt 172 nye championat og mellomtitler på spaniels, av disse var 71
mellomtitler og bruks-championat, en av disse var et jaktchampionat , de resterende 101 var
utstillingschampionat-titler.
I 2020 ble det delt ut totalt 115 nye championat og mellomtitler på spaniels, av disse var 77
mellomtitler og bruks-championat, de resterende 38 var utstillingschampionat titler. Fra og
med 2020 endret NVCH navn til NBLCH og et nytt championat i eliteklasse ble innført
NV(F)CH. Til tross for korona og mange avlyste/endrede stevner har ikke aktiviteten på
bruksfronten gått nevneverdig ned.
Spaniels med mellomtitler
De fleste mellomtitler oppnås i rallylydighet, med agility som en god nummer to.
Det er gledelig med tre spaniels med mellomtitler i lydighet i 2020!
Regnskap 2019-2020
BK har ikke belastet klubben med utgifter i disse to årene.
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BK’s arbeidsplan for 2021 - 2025
1. Utvide komiteen med 2 medlemmer til 5.
2. Skrive brukshundspalta i Våre Spaniels. Både tekst og bilder.
3. Oppdatere hjemmesiden til klubben med bruksrelatert, generelt stoff som ikke blir så
lett foreldet. Både tekst og bilder.
4. Medlemmene i BK må holde seg oppdatert om hva som skjer i de ulike hundesportene - både sett med spanieløyne og generelt. BK skal svare på alle bruksrelaterte høringer som det er naturleg å svare på.
5. Levere artikler til Våre Spaniels som går på generell trening av hund. En hund som
blir jobbet med/trent har det ofte bedre enn en hund som "bare" er familiehund. En
trent hund har sjeldnere problemer slik som å stikke av, stikke av med ting, ressursforsvar osv. Dessuten er det å ha en trent hund inngangs-billetten/basic for å kunne
stille ut hunden og for å starte på JAL/apport/jaktprøve. Får man folk til å starte å trene litt - og de lykkes med det - så blir de ofte mer interesserte i videre trening. Trenger både tekst og bilder.
6. "Premiere" de som er aktive med sin spaniel i form av å kåre årets brukshunder, årets
allsidigheitsspaniel og "NM-spaniels". BK bør kunne avlaste HS her. Dersom BK skal
avlaste HS her trengs regler for arbeidet og et budsjett med midler til rådighet.
BK’s budsjett for 2020
Kjøpt av programvare for å kunne ha bedre nettmøter: kr. 5000.BK’s medlemmer jobber på dugnad og mottar noe honorar for sitt arbeid.
Bk har ingen planer om kostnadskrevende aktiviteter.
Utregning av årets mestvinnende og premier til disse er pr. dags dato ikke en del av BK’s
arbeid og utgiftene til dette ligger derfor på klubben sentralt. Det samme gjelder oppsetting
av premier til NM med deltakende spaniels.

BK 6. februar 2021
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