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Retningslinjer for Brukshundkomitéen (BK) 

 

1. Målet med BKs arbeid er: Informasjon – Inspirasjon – Kompetanse – Aktivitet. 

Dette søkes nådd gjennom å: 

• Spre kunnskap om berner sennenhunden og dens egenskaper, primært gjennom 

klubbens medlemsblad, kurs, foredrag, fellesturer og samlinger. 

• Bistå NBSKs komitéer, avdelinger og lokale aktivitetsgrupper som ønsker å avholde 

brukshundprøver. 

• Administrere og utvikle kløvhundprøven for berner sennenhunder. 

• Fortløpende vurdere behov og muligheter for tiltak som stimulere og inspirerer 

oppdrettere og eiere til å ivareta og benytter rasens egenskaper som brukshund. 

 

2. Iht. Fellesinstruks for komitéer, skal BK avholde minst ett møte i kvartalet. BK bør ha minst ett 

fysisk møte i året, og komitéens medlemmer holder ellers løpende kontakt vha. telefon, e-

post, digitale tjenester og sosiale medier.  

 

3. BKs oppgaver er å: 

• Spre informasjon om rasetypiske bruksegenskaper, først og fremst gjennom Berner’n, 

men også på klubbens offisielle elektroniske medier. 

• Godkjenne, veilede og følge opp prøveledere til klubbens egne prøver og 

brukshundaktiviteter.  

• Godkjenne prøver og prøveledere etter forespørsel fra avdelinger og lokale 

aktivitetsgrupper, og sender ut merker i forkant av prøvene. 

• Samarbeide med NBSKs avdelinger og med andre aktuelle rase/hundeklubber om 

brukshund saker. 

• På vegne av styret, behandle relevante brukshundsaker og/eller forespørsler oversendt 

fra NKK, NBSKs avdelinger eller raseklubber/hundeklubber.  

• Ta imot tilbakemeldinger fra medlemmer om berner sennenhundenes prestasjoner 

innen spor/ettersøk og øvrige brukshundgrener. 

• Ha et overordnet ansvar for NBSKs egne bruksprøver hva angår regelverk, instruktører, 

kurs og prøveledere. 

• Tar imot og registrerer oppnådde resultater fra aktive ekvipasjer i brukshundøvelser og 

ajourfører listene for mestvinnende i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), samt oppnådde 

kløvhundmerker. 

• Tar imot nominasjoner til allsidighetsprisen innen 31. januar hvert år, og sørge, sammen 

med styret, for å sette juryarbeidet i gang så snart som mulig etter fristens utløp. 

 

4. For øvrig skal BK forholde seg til Fellesinstruks for komitéer. 

 

Vedtatt av NBSKs styre den 5. juni 2019 


