
Referat fra medlemsmøte i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb, 

05.10.15  

 

 

Medlemsmøtet ble avholdt i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubbs lokaler, den 20.10.15 

klokka 18:00. Møtet ble avsluttet klokka 19:45.  

Møtet ble ledet av Janne Braarud Jenssen, og hovedtema for møtet var høring av nye regler 

for lydighetsprøver. Det ble også åpnet for medlemmene å ta opp eventuelt-saker.  

 

Eventuelt-saker som ble tatt opp på medlemsmøtet:  

 Boblehallen styret har lagt inn bud på er solgt, men ikke til FOBHK. I øyeblikket ses 

det på 2 andre haller, som er ganske nye og virker å være i god stand. Boblehall vil bli 

finansiert blant annet ved å arrangere flere stevner.  

 Styremøtereferater er blitt etterlyst, da disse ikke har blitt lagt ut på hjemmesiden til 

klubben. Dette er grunnet i manglende kommunikasjon mellom styret og webmaster, 

og skal prøve å bedres ved at sekretær skal få opplæring i å selv laste opp 

styremøtereferater på hjemmesiden.  

 Klubben har kjøpt seg en liten traktor, som skal være behjelpelig med blant annet 

snømåking på vinterstid. Når vi får traktoren ordentlig i gang skal det fylles kunstgress 

på egnet bane.  

 Det er blitt kjøpt opp en kontainer med agility-utstyr fra en klubb som skulle legge ned 

sin agility-gruppe. Kontaineren ble kjøpt til en svært rimelig pris; 5000 NOK inkludert 

full bane.  

 FOBHK har fått til et samarbeid med Strømstad Hundeklubb, i hovedsak går dette 

samarbeidet ut på å låne hverandres agility-hinder når agility-stevner skal arrangeres.  

 Det er kommet inn et ønske om å få bygget tak over containerne klubben har, slik at 

de ikke ruster i vær og vind.  

 Port til området til FOBHK er i anmarsj.  

 Det vurderes på sikt å sette opp gjerde rundt en av treningsbanene på området til 

klubben.  

 Ledning og lamper er skaffet for å få bedre utebelysning på treningsområdet til 

klubben. Disse vil komme opp når gravemaskin blir tilgjengelig for å legge kablene i 

bakken.  



 Angående stevner er det planlagt å ha kreativ lydighet parallelt med valpeskue, den 

21.05.16. Rallylydighet skal ha dobbeltstevne 11.06.16 og 12.06.16. Agility skal ha 

dobbeltstevne 20.08.16 og 21.08.16. Lydighetsstevne skal arrangeres helga 17-

18.09.16.  

 Agility-gruppa skal nå flytte inn for sesongen, og vil leie ridehus onsdag og søndag.  

 

Informasjon om høring av nye regler for lydighetsprøver:  

 Elite-klassen vil nå utgå. I lydighet vil det fra 01.01.2016 være klasse Rekrutt, Klasse 

1, Klasse 2, Klasse 3.  

 Reglene for lydighetskonkurranser har blitt reformulert (forkortet).  

 Alle klasser i lydighet får nå lik maks poengsum.  

 Det ble på medlemsmøtet gjort en gjennomgang av de forskjellige øvelsene i de nye 

lydighetsklassene. Dette vil ikke bli gjengitt mer detaljert i dette referatet, men 

interesserte kan selv lese i høringen for nye regler i lydighet for å se øvelsene.  

 Det antas at intensjonen med de nye reglene for lydighetsprøver er å gjøre det enklere 

å starte i lydighet i andre land. Et mål et at lydighetsøvelsene skal være internasjonale 

i de forskjellige klassene.  

 Man vil i de fleste tilfeller gå «ned» en klasse fra dagens klassesystem til det nye 

systemet. For eksempel vil en hund som starter klasse 3 i lydighet i dag måtte starte i 

klasse 2 når de nye reglene innføres.  

 

På medlemsmøtet utarbeidet de oppmøtte medlemmer hvilke kommentarer de ønsket skulle 

sendes inn til NKK angående høringen av de nye reglene for lydighetsprøver. Istedenfor å 

skrive disse kommentarene inn i møtereferatet separat er det lagt ved (på neste side i dette 

dokumentet) det faktiske brevet som ble sendt inn til NKK, med alle kommentarer.  

 

Møtereferat er skrevet av sekretær i Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb;  

Natalie Kløverød 

 

  



Høringssvar fra Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb  21.10.2015 

 

Her er kommentarer til høringen om nye regler for lydighetsprøver, fra Fredrikstad og 

Omegns Brukshundklubb, heretter omtalt som FOBHK.  

Vi i FOBHK stiller oss spørrende til hvorfor det opprettes en egen rekruttklasse dersom denne 

ikke er internasjonal. For så vidt vi kan forstå er tanken med de nye lydighetsreglene å gjøre 

prøvene internasjonale.  

 

Det står uttrykt som en av de nye reglene at helheltinntrykk i rekrutt ikke nødvendigvis skal 

reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterene. FOBHK mener at «nødvendigvis» må 

fjernes fra denne ordleggingen; helhet skal bedømmes selvstendig (i rekrutt-klassen) og skal 

ikke reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterene.  

 

FOBHK reagerer på at man ikke skal belønne hund med noe mer enn et enkelt «bra» og en 

forsiktig kos imellom øvelsene. Det bør være tillatt å belønne på noenlunde lik måte som med 

dagens regler.  

 

Differensieringen mellom «under» og «mellom» øvelser er gjort dårlig i høringen. Det 

uttrykkes at mellom-øvelse-adferd til hunden skal påvirke helhetsinntrykk, men det kommer 

ikke klart fram om hvorvidt dette gir trekk i påfølgende øvelse eller ikke. Her er det 

ordleggingen som er utilstrekkelig, denne bør rettes opp. Flere, men kortere setninger er et 

tips. Det bør gjøres helt klart at hundens handlinger mellom øvelsene vil påvirke KUN 

helhetsinntrykk, og ikke andre øvelser. Dette er spesielt viktig for rekrutt-klassen.  

 

Det at helhetsinntrykk skal bedømmes både på grunnlag av det som skjer mellom øvelsene, og 

utføringen av selve øvelsene kan diskuteres. Utførelsen av selve øvelsen vil uansett bli satt til 

en viss poengsum for den aktuelle øvelsen. FOBHK ser liten grunn til at helhetsinntrykk også 

skal påvirkes av de forskjellige øvelsenes utførelse.  

 

På side 13 i høringsdokumentet er det uklart hvilke hunder som egentlig får lov til å starte i 

den nye klasse 1. Hvis en hund går igjennom rekruttklassen må den ha bestått minst 

tannvisning og fellesdekk, men dersom den gikk i gammel klasse 1 er det ikke nødvendig at 



den har bestått disse øvelsene. Denne tilnærmingen er underlig; det bør være like krav både 

for hunder som går rekrutt og hunder som har gått i dagens klasse 1.  

 

Høringsutkastet er forståelig nok litt rotete satt opp. FOBHK ønsker å poengtere viktigheten 

av å ha et presist og krystallklart regelverk innen de nye reglene trer i kraft 01.01.2016. Det 

bør være ett regelverk som oppsummerer de nye reglene; og kun ett. Eventuelle referanser til 

tidligere regelverk kan skrives i et vedlegg som følger med det nye regelverket.  

 

FOBHK kan ikke stille seg bak ny klasse 3-øvelse som krever at hunder først utfører fellessitt 

med skjult fører, for deretter å kommanderes i fellesdekk, og deretter å bli innkalt en etter en. 

Denne typen øvelse kan ha store konsekvenser dersom en hund viser aggressiv oppførsel, og 

dette er absolutt ikke ønskelig i lydighets-Norge. Siste delen av øvelsen (innkallingen) bør 

endres eller byttes ut med en mindre risikabel øvelse.  

 

Det er rettskrivingsfeil og vanskelige uttrykkingsmåter flere steder i høringsdokumentet. 

FOBHK håper og antar at dette vil bli rettet opp i det offisielle regelverket for de nye reglene.  

 

 

Høringssvar fra Fredrikstad og Omegns Brukshundklubb er skrevet av sekretær Natalie 

Kløverød  

 


