
Løshundkomiteen – status og arbeid videre  
 

 

Da Ellen Krogstad tok kontakt for å spørre om jeg var villig til å ta på meg vervet som leder i 

løshundkomiteen var det veldig lett å svare ja til det ! Forbundet stod overfor mange 

interessante og utfordrende oppgaver etter RS-møtet i 2008 og klubbenes forventninger til 

leveransene var tydelige. 

 

Jeg har vært dommer på løshundprøver en del år og deltok i arbeidet med å utforme de 

prøvereglene vi har i dag (med 10 momenter) i perioden 2003 – 2005. Det var et omfattende 

arbeid som ble honorert med et enstemmig RS når reglene ble lagt fram til beslutning, og vi 

fikk tidlig mange gode tilbakemeldinger etter bedømming med nye prøveregler.  

 

Jeg er selv glad i Jämthunder og har hatt mange hunder fra den rasen, nå står det fire 

Jämthunder i hundegården, to tisper og to hannhunder.  

Jeg er opptatt av å stadig forsøke å forbedre elghundene våre og resultatene på jaktprøver er 

blant de viktigste faktorene for å bestemme hvilke hunder vi bør bruke videre i avl. 

 

Jeg har yrkesmessig bakgrunn fra databransjen, noe som kan vise seg å være nyttig når data 

fra våre jaktprøver skal sammenstilles og presenteres for Avlsutvalgene for å velge ut riktige 

hunder til avl. 

I løshundkomiteen har jeg fått med meg tre dyktige medarbeidere: 

 

Stein Briskeby Hadeland EHK 

Bjørn Ivar Krabbesund Aust-agder EHK 

Ole Agnar Nordmo Troms EHK 

 

De har alle lang erfaring fra jaktprøver og bedømmelse av hunder og vi er godt i gang med å 

jobbe mot de målene vi har fått av Forbundsstyret. 

 

Forbundsstyret ga Løshundkomiteen følgende mål når vi startet arbeidet i juni 2008: 

 

1. Et mest mulig enstemmig RS i 2010 når reviderte regler skal vedtas, gjennom at det er 

oppnådd en god tillit mellom områdeklubber, Løshundkomiteen og Forbundsstyret. 

2. Prosessen skal danne grunnlag for en lengre revisjonstid mellom endringene, alene 

eller sammen med Sverige 

3. Utarbeide en brukerveiledning til reglene som hjelper dommeren i sin dømming og 

som hjelper til lik forståelse av regelverket 

4. Finne fram til et godt arbeidsverktøy for Avlsutvalgene basert på data fra norske, 

svenske og finske jaktprøver. 

5. Verktøyet skal legge vekt på de arvbare egenskapene hos elghundrasene 

6. Klar og tydelig involvering av områdeklubbene basert på de foreslåtte regionene 

7. Felles regler med Sverige (og senere Finland) 

8. Utforme reglene slik at nye hjelpemidler kan være med på å styrke bedømmelsen 

 

Dette er gode mål med et høyt ambisjonsnivå i mange av punktene, og vi kan vise at arbeidet 

er godt i gang etter at Løshundkomiteen nå har jobbet i ett år. 

 

Formannsmøtet delte landet i regioner og vi har valgt regionsledere etter beste skjønn. 

Regionene fikk ansvar for at klubbenes Løshundkomiteer kommer med innspill, som senere 



blir behandlet i regionen gjennom å arrangere regionale dommermøter / samlinger for å samle 

inn og samordne innspill. Løshundkomiteen skal deretter samle, sortere og sette sammen 

innspillene fra de enkelte regionene til en felles innstilling. Denne innstillingen var planlagt 

behandlet på RS i 2010. 

 

Utvidet bestilling fra Nordisk Elghundunion: 

 

Under møtet i Nordisk Elghundunion i desember 2008 i Finland ble det diskutert et utvidet 

samarbeid mellom Finland, Sverige og Norge. Deling av resultater fra jaktprøver og mulige 

felles regler på jaktprøver var blant de viktigste temaene som ble diskutert.  

Sverige foreslo å gjenoppta arbeidet med å få til et utvidet samarbeid mellom Norge, Sverige 

og Finland, og møtet bestemte at de tre landene sammen skulle lage testregler til Nordisk 

mesterskap i 2010. Arbeidet skulle også drøfte og peke på eventuelle andre områder det er 

fornuftig å samarbeide tettere mellom de tre landene enn vi gjør i dag. 

 

Samarbeidet mellom de tre landenes Løshundkomiteer har startet: 

 

Første møte mellom de tre landenes Løshundkomiteer ble holdt på Gardermoen i januar.  

Vi begynte arbeidet med å finne de store linjene i et felles regelsett for testdømming på 

Nordisk i 2010 sammen med å se på mulighetene for å sette sammen resultater fra hundenes 

prestasjoner basert på de data som er samlet i de tre landene i dag.  

Gruppen kom raskt frem til et forslag med 10 momenter og felles vekttall på overordnet nivå. 

Dette arbeidet må videreføres moment for moment, slik at tekst og vekttall blir så like som 

mulig. Reglene skal i størst mulig grad legge vekt på å måle de arvbare egenskapene slik vi 

kjenner dem i dag, deretter forsøke å skape et konkurransemomentet. 

 

Vi så også at felles jaktprøveregler først vil gi effekt på lang sikt ( om 15 - 20 år) fordi det da 

vil ta lang tid å bygge ett felles datagrunnlag som kan brukes som grunnlag for avlsarbeid. Vi 

jobbet derfor også med en idé om å sette sammen alle prestasjoner som allerede i dag er lagret 

om våre Svenske, Finske og Norske hunder, slik at vi kan få effekt raskere enn ved å sette 

sammen hundenes prestasjoner først etter noen år med felles regler.  

En overordnet sammenstilling av dagens Finske, Svenske og Norske regler viser at på de 

arvbare egenskapene (etter finsk forskning) er reglene tilnærmet helt like. Dette gir 

mulighet for å kunne slå sammen dagens databaser gjennom å regne om prestasjonene finnes, 

slik at det gir mening for et avlsutvalg. Dette gir også mulighet for å få resultatene fra fra alle 

de tre landenes hunder, presentert sammen og at resultatene er direkte sammenlignbare. 

 

Alle de tre landene har hatt og har avlsutvalg for å drive avl basert på ønskede egenskaper fra 

hundenes prestasjoner. Finland har drevet systematisk avl basert på BLUP-indeks i en rekke 

år og dette har gitt svært gode resultater. Møtet foreslår at det jobbes med felles regler basert 

på Finsk forskning om arvbarhet, og at dette blir et sentralt punkt videre i arbeidet 

Et senere arbeid mot felles regler vil ha stor nytte av at det da allerede vil kunne eksistere en 

felles database som kan vise sammenhenger og arvbarhet i hele populasjonen av elghunder i 

Finland, Sverige og Norge. 

 

Vi ser at dagens regler for å bedømme en hund er basert på det dommeren ser og hører. Dette 

har passet godt til de tiårene reglene har vært brukt. Nye hundepeilere basert på GPS har gitt 

dommeren mulighet til å måle hundens prestasjoner i detalj, dette kan gi en mer presis, 

rettferdig og også en mer korrekt bedømming av våre hunder på jaktprøver.  

 



Vi har hatt ett møte i Stockholm nå i juli og et tredje møte er planlagt i Finland i februar. 

 

Nye jaktprøveregler kan gi mulighet for: 

1. Å rette reglene mest mulig mot å måle arvbare egenskaper 

2. Gjøre det enklere å stille på jaktprøve for å sikre god deltagelse og bedømming av flest 

mulige hunder. 

3. Mulighet for bruk av nye hjelpemidler under bedømmelsen av hunden 

 

Samarbeidet kan også forenkle arbeidet med å arrangere og gjennomføre jaktprøver: 

 

1. Enkel påmelding til jaktprøven 

2. Enklere jobb for prøvelederen 

3. Fjerne dagens (dobbel) registreringsarbeid i størst mulig grad. 

 

Arbeidet med å forenkle gjennomføring av jaktprøver er allerede gjort i Norge. Sverige og 

Finland er interessert i arbeidet som er gjort for å forenkle dette arbeidet hos seg. 

 

Status på leveransen av det opprinnelige oppdraget Løshundkomiteen fikk av 

Forbundsstyret ser slik ut: 

 

1. Arbeidsgrunnlag for bruk i regionene sendt ut juli 2008 

2. De fleste svarte innen 31.12 2008, noen måtte purres 

3. Innspillene ligger på nettet 

4. Vi har tatt i mot en del enkeltinnspill, vi samler disse og legger også som en del av 

grunnlaget på nettet 

5. Endringsforslagene er av forsiktig karakter 

6. Tilbakemeldinger om at NKK's løsninger for å gjennomføre en jaktprøve fungerer bra 

 

Vi i Løshundkomiteen mener derfor at vi har levert iht avtalen med Forbundsstyret så langt.  

 

Samarbeidet som er startet med Sverige og Finland har mangedoblet omfanget av arbeidet, 

men byr også på helt andre muligheter enn bare en enkel revisjon av reglene i Norge. Vi i 

Løshundkomiteen får nå lov til å være med på å utforme verktøy og rutiner som gir helt andre 

muligheter enn vi har hatt til nå. Dette gjelder verktøy for å støtte Avlsarbeidet og verktøy for 

å måle utviklingen etter en målrettet avl.  

 

Selv om arbeidet nå vil bli langt mer omfattende, og vil ta lenger tid, har Løshundkomiteen 

valgt å gå på med iver og lyst. Vi la fram de nye mulighetene for et samlet RS på Gardermoen 

i april og fikk bred støtte fra møtet.  

 

RS-møtet ønsket seg følgende: 

 

a. Nye verktøy for Avlsutvalgene med tilgang på alle data fra Norge, Sverige og Finland. 

b. Tilgang til alle eiere av elghunder i Sverige, Finland og Norge til hele eller deler av 

verktøyene for å kunne se alle Norske, Svenske og Finske hunders prestasjoner 

sammen. 

c. Bruk den tiden som behøves sammen med Sverige og Finland for å gjøre prosessen 

god, og sørge for at alle de tre landene deltar på lik linje og gjør arbeidet komplett. 

 

Muligheter som kan skapes av samarbeidet: 



 

a. Samarbeid mellom Avlsutvalgene i de tre landene 

b. Felles verktøy og datagrunnlag for Avlsutvalgene i Norge, Sverige og Finland 

c. Resultater fra jaktprøver, utstillinger og helse satt sammen i ett felles datagrunnlag 

d. Felles avlsmål og avlskriterier 

e. Felles avlsgrunnlag for å gi større bredde og enda bedre hunder 

f. Informasjonen kan gjøres tilgjengelig for alle på nettet 

 

Nytte for alle: 

 

I Norge er en stor andel av prøvene som gås med våre elghunder bandhundprøver. 

Avlsutvalgene anbefaler valg av de hunder som skal brukes i avl både med tanke på at hunden 

skal kunne bli en god løshund og / eller en god bandhund. Derfor er det nødvendig at de 

verkøyene som nå blir utviklet tar vare på og presenterer data fra alle prøveformer. 

Avlsutvalgene får da de samme gode mulighetene når det velges hunder til en parring som 

skal gi gode bandhunder som til en parring som skal gi gode løshunder.  

Vi vil jobbe aktivt for sørge for at vi har tilstrekkelig kompetanse på prøving av bandhunder 

til å sørge for at data fra disse prøvene blir tatt vare på og presentert for Avlsutvalgene på en 

egnet måte.  

Flere av egenskapene til en løshund er vist arvbare gjennom forskning, en slik forskning er 

ikke gjennomført for bandhunder ennå. De verktøy og rutiner vi ønsker å lage som en del av 

samarbeidet med Sverige og Finland, vil fungere for utvelgelse av bandhunder til avl på linje 

med å velge ut løshunder til avl. 

 

 

Når dette blir lest er det blitt september og årets største høydepunkt står for døren… 

 

Skitt jakt til dere alle ! 

 

Mvh 

Svenn Tore Feet 


