
AVLSSEMINAR 2015
GARDERMOEN 23. MAI 



Dagsorden
 Innledning ved NEKF

 HD og helse på våre hunder ved NKK

 Eksteriør og anatomi ved Campbell

 Arvbarhet på hund ved Geninova

 11:30 Lunsj

 12:30 Deling på grupper etter rase

 RAS

 Status

 Eksteriør

 Gruppearbeid/debatt

 17:00 Avslutning



Formål med seminaret

- Grunnlag og innspill til revidering av 

avlsstrategi

- Grunnlag for RAS-dokumenter / 

revideringer av RAS-dokumenter

- NEKF har raseansvar for elghundrasene

- Spesielt NEG og NES



Styrende retningslinjer
- Gjeldende rasestandard og gjeldende utstillingsregler

- Herunder championatregler

- Norske, Nordiske?

- Gjeldende jaktprøveregler for løshund og bandhund

- Prøveregler bandhund; små justeringer 2016?

- Nordiske jaktprøveregler løshund; eventuelle justeringer i 2016

- Alle var med på utforming, også Sverige

- Selv om krav til poengsum for å få 1.premie er senket fra 75 til 70 poeng, så er det 
IKKE lettere å få 1.premie

- Øvrige vedtak og føringer fra RS

- Blant annet å jobbe for et tettere Nordisk samarbeid

- En felles hundepopulasjon > bør ha felles målsettinger og felles krav til 
eksteriør og like testmetoder for prøver.

- Felles database > «Hitta Hunden», «Koiranet», Norge?

- Det kreves samarbeid, ikke motpoler!!



Styrende retningslinjer

- Gjeldende rasestandard og gjeldende 
utstillingsregler

- Gjeldende jaktprøveregler for løshund og 
bandhund

- Øvrige vedtak og føringer fra RS

- FS / utvalg jobber med dette som 
føringer!



Avlsarbeid

 Hovedmålsettingen er at avlsarbeid skal baseres på dokumenterte 

egenskaper fra:

 Hundens egne prestasjoner

 Familiære prestasjoner  / bredde

 Helsestatus

 Eksteriør

 Skille mellom bandhund og løshund i dokumentasjon

 Norge har svært godt avlsmateriell og svært gode hunder

 Endelig Avlsutvalg Jämthund



Tilbakemelding fra 

jaktprøvekomiteene

Løshund:
Løshundkomiteen har hatt møte og mener at følgende momenter bør være med:

Moment 1, 3, 5 og 9

LK ser det som helt naturlig å samarbeide med resten av Norden, 

og ikke prøve å finne opp hjulet på nytt.

Bandhund:
Innspill til avlsutvalget fra bandhundkomiteen.

Sender noen innspill fra BK, og signaler fra bandhundmiljøet

Moment 2,3 og 4 er de viktigste for indeksering

Bandhundreglene fungerer meget godt slik de er.

Todagers prøve, og kravet til samla prøve bør beholdes for å oppnå championat.

Om det kan tas på 1 eller 2år kan diskuteres.





Utfordringer måleresultater
- Målretta avlsarbeid krever at vi tester våre hunder

- Vi har kun 2 målemetoder

- Jaktprøver

- Nøyaktige registreringer ? Prøveregler….

- Like registreringer? God nok skolering av dommere?

- Ytre faktorer  spiller inn- Forskjell på ku i bås og hund i skog

- Hvilke «tilfeldige» faktor må vi leve med?

- Utstilling

- Selv her er det usikre momenter

- Hva er viktigst; pels for dagen, eller beinstilling og bevegelser ?

- (+helsestatus)



Utfordringer …..
- Jakthunder!!!!   Ja, men vi må ha med eksteriøret!

- Rasestandard

- Funksjonalitet ? 

- Viktig eksteriørmessige kvaliteter som påvirker jaktegenskaper!

- Vi driver «uteidrett».

- Noe kan korrigeres, noe blir for tilfeldig og registreres ikke, eller 

registreres ulikt.



Flere resultater = sikrere resultat

- Eksempel løshundprøver 2014:

- 738 hunder startet på 1-dags prøver

- 249 hunder startet på 2-dags prøver (199 startet dag 2)

- Sum 987 hunder startet på løshundprøver i 2014

- Sum 1186 skogdager løshundprøver

- Ca 500 bandhundprøver

- En hovedutfordring: 

Flere hunder på prøve !!!!



Åpne spørsmål ????

- Hva er en god avlshund? En god Jakthund? En god Prøvehund?

- Hva avler best? Titler eller dokumenterte egenskaper?

- Hva er fasiten for vellykket avl?



Åpne spørsmål ????
- Hva er en god avlshund? En god Jakthund? En god Prøvehund?

- Hva avler best? Titler eller dokumenterte egenskaper?

- Hva er fasiten for vellykket avl?
- Norsk husdyravl !

- Utvalgte fedre og mødre

- Kvalifiserte unge dyr tidlig i avl. Begrenset antall avkom!

- Avkom-granskning

- Indekserte egenskaper > avlsverdi !

- Ny foreldregenerasjon > nøye planlagt avl!



Åpne spørsmål ????

- Hva er en god avlshund? En god Jakthund? En god Prøvehund?

- Hva avler best? Titler eller dokumenterte egenskaper?

- Hva er fasiten for vellykket avl?

La oss ikke glemme

Jaktlyst
Hvilke parameter har vi for å måle jaktlyst?




