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Forslag fra FK: Endringer i NKKs program for brukshundprøver 
Innspill fra OODK 
 
Fagkomiteen bruks (FK) har sett på muligheter for å styrke rekrutteringen til brukshundsporten. 
Som et ledd i dette er det lagt fram forslag til endringer i NKKs program for brukshundprøver. 
OODK takker for muligheten til å komme med innspill til dette forslaget.  
 
1. Overordnet 

(a) Et nytt offisielt spesialistprogram klasse B og A i tillegg til dagens offisielle prøveprogram. 
Spesialistprogrammet omfatter bare spesialøvelsene Spor og Felt – eller Rundering og Felt. 
Spesialistprogrammet skal kunne avvikles samtidig med vanlige brukshundprøver, ved at det er 
de samme øvelsene i skogen. I klasse D og C må alle stille i fullt program, som inkluderer 
lydighetsøvelser. Det innebærer at ekvipasjer som deltar i spesialistprogrammet har vist 
tilfredsstillende ferdigheter innenfor både grunnleggende lydighet og spesialøvelser, ved at de 
har oppnådd opprykk fra klasse C i henholdsvis spor og rundering. 

OODK støtter dette forslaget. Men vi vil understreke at det fulle programmet, med lydighet, 
fortsatt må være NBFs og brukshundsportens flaggskip. Lydighetsøvelser er en viktig del av 
brukshundsporten. Det er det fulle programmet som gir grunnlag for uttak til 
Norgesmesterskap, til landslag og til Nordisk mesterskap. 

(b) Forenkle lydighetsdelen av nåværende offisielle prøveprogram. Forenklingen skal gi en 
jevnere progresjon i øvelsesprogrammet, og samtidig sikre at lydighetsdelen av programmet 
har sitt særpreg og er rettet mot hundenes bruksegenskaper.  
 
OODK støtter dette forslaget som et overordnet grep, men har noen innspill på detaljnivå, se 
nedenfor. 
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(c) Andre tiltak. OODK mener NBF og klubbene også må arbeide med andre tiltak for å styrke 
rekrutteringen til brukshundsporten:  

✓ klubbene må holde flere kurs i brukslydighet, felt, spor og rundering, både for 
nybegynnere og for de som har kommet et stykke på vei 

✓ klubbene må motiveres til å gjennomføre uoffisielle prøver, for eksempel bare 
lydighetsdel eller bare skogsdel  

✓ flere klubber må arrangere (flere) offisielle prøver 
✓ flere må motiveres til å ta instruktørutdanning og stevnelederutdanning (og til å bruke 

utdanningen) 
 
 

2. Spesialistprogrammet 

(a) Offisielt. Spesialistprogrammet (gitt at det etableres) skal være offisielt. Dette forutsetter at 
NKK godtar det nye programmet. OODK støtter dette forslaget. Et offisielt program – som gir 
titler – vil ha større prestisje og være mer attraktivt enn et uoffisielt program.  
 
(b) Bare klasse A og B. Spesialistprogrammet (gitt at det etableres) skal omfatte klasse A og B. 
OODK støtter dette forslaget 
 
 
3. Lydighetsprogrammet - øvelser 
Selv om det ikke etablere et nytt offisielt spesialistprogram, bør lydighetsprogrammet vurderes 
– med sikt på forenkling og jevnere progresjon. 
 
(a) Klasse A: Det er antydet 8 øvelser i forslaget fra FK: Fri ved foten, Innkalling med stå og 
dekk, Fremadsending, Kryp 8 m, Hals, Metallapport over hinder, Stigeklatring, Fellesdekk 5 min, 
– skjult fører – med skudd.  
 
OODK har følgende innspill: For å kunne skille mellom de beste (landslaget) og de nest beste 
ekvipasjene må lydighetsøvelsene i klasse A være krevende. Øvelsene må gi de beste 
ekvipasjene utfordringer. Ikke alle hunder skal kunne delta i klasse A, og ikke alle deltakere skal 
kunne oppnå gode resultater i klasse A. OODK vil derfor ikke støtte et generelt forslag om et 
betydelig enklere lydighetsprogram i klasse A (færre og/eller enklere/lettere øvelser).  
 
Dersom tungapporten er et problem (en belastning for hunden), kan man vurdere lettere 
tungapport. Tilsvarende gjelder hopp (lavere hinderhøyde for å skåne hundene). Skuddtrening 
kan være vanskelig å få gjennomført. Dette kan være et argument for å ta ut skudd i fellesdekk 
(både klasse A og B). Men skuddfasthet er en god indikator på viktige bruksegenskaper. Derfor 
bør skudd inngå i klasse A. Når det gjelder fremadsending, kan det vurderes å gjøre 
forenklinger, for eksempel ved at det bare skal gjøres én vei. 
 



(b) Klasse B: Det er antydet 7 øvelser: Fri ved foten, Innkalling med stå, Fremadsending, Kryp 4 
m, Apportering av metallgjenstand, Fritt hopp over hinder, Fellesdekk 3 min – synlig fører – 
med skudd.  
 
OODK har følgende innspill: Når det gjelder fellesdekk mener vi det er et bedre alternativ for 
klasse B at fører er skjult, men at det ikke er skudd. Når det gjelder fremadsending, kan det 
gjøres forenklinger som beskrevet for klasse A. Det er OK at tungapporten er tatt ut. Disse 
endringene vil bidra til at overgangen fra klasse C til klasse B blir mindre krevende enn i dag. 
 
(c) Klasse C: Det er antydet 6 øvelser i forslaget fra FK: Lineføring, Stå under marsj, Innkalling, 
Apportering, Hopp en vei. Fellesdekk 3 min.  
 
OODK støtter dette forslaget. Både stå og dekk under marsj i klasse C er aktuelle som «trening» 
for innkalling med stå og dekk i klasse A, og innkalling med stå i klasse B. Et alternativ kan være 
at både stå og dekk under marsj inngår i klase B. Vi støtter forslaget om at gå foran i line er tatt 
ut  
 
(d) Klasse D: Det er antyder 4 øvelser: Lineføring, Innkalling, Apportering og Enkeltdekk 1 min.  
 
OODK har følgende innspill: Dette er et program som gjør terskelen for å starte i klasse D langt 
lavere enn i dag. Det bør vurderes om enkeltdekk skal være 2 eller 3 minutter (1 minutt er 
veldig lite).  
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