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Det var under høstens elgjakt 100 år siden den første jaktprøve for 

elghunder ble arrangert. 

 

 

 
Illustrasjonsfoto: Ch. Skrubb av Glitre nr. 6264 (6687) f. 25.1.1923  

Oppdretter og eier: T. Hemsen. Ski 

 

NKK ble stiftet i 1998 og det ble tidlig slått til lyd for å forsøke å avholde jaktprøver for 

dyrehunder likesom for hare- og fuglehunder. Så tidlig som i 1901 under den første 

utstillingen på Rena var hr. Louis Saxlund inne på saken der han skal ha sagt følgende 

«Skulde man ikke hos os i lighed med hvad der finner sted i andre land, kunde foreta prøver 

med ledhund» 
 

Elghunden er jo først og fremst en jakthund, og det gjelder å utvikle og bevare rasens 

jaktegenskaper like meget som å gi hunden et vakkert utseende. Det er her jaktprøvene har sin 

store misjon. På jaktprøve skal vi få fram de virkelig gode jaktdyr for å benytte dem i avlen, 

men da vi også gjerne vil ha hundene penest mulig, avholder vi utstillinger. Det er dobbelt 

tilfredsstillende å ha en god jakthund, når den samtidig er pen, det vil si rasetypisk. 

Standarden angir jo den type som vi mener er mest hensiktsmessig for elgjakt. 
 



 

Avholdelse av jaktprøver støtte på mange vanskeligheter, særlig fordi jakttiden den gang var 

så kort at hundeeierne hadde bruk for sine dyr til egen jakt og derfor ikke kunne rekke å møte 

på prøver. Forsøk på å avholde jaktprøver utenfor jakttiden ble avslått og det hele så 

mistrøstig ut. 
 

 

 
Illustrasjonsfoto:  

Det mangler bilder av de hunder som deltok på disse første prøvene.   

Vi lar denne tispen få stå som illustrasjon over denne tids hunder.  

Senny II 2119 er født 20.6.1911, oppdrettet av Gullik Rua, Jondalen.  

Rua bygde sitt oppdrett på avkom fra denne tispen før han solgte den til  

T Hemsen som bygde sitt oppdrett videre på henne.  

Vi kan si at hun i stor grad har preget datidens etterkommere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det var imidlertid først høsten 1916 det lyktes å få avholde jaktprøver for elghunder. 

Initiativet til denne utgikk fra Bratsberg Amts Jeger- og Fiskerforening og den ble avholdt 

bare for løshunder. Prøven skulle opprinnelig holdes fire steder i landet og det ble anmeldt 

fem hunder, hvorav bare en møtte. Denne hunden ble prøvet av godseier Treschow i Siljan. 

I 1917 avholdes den neste jaktprøven og da deltok det tre hunder som ble prøvet i hvert sitt 

terreng av henholdsvis forstmester W. Kildal, forstmester Elster-Jensen og sekretær Carl 

Omsted.  

 
 

Sekretær Carl Omsted står i denne perioden i en særstilling. Allerede i 1904 finner vi ham 

som dommer for dyrehunden, og som sådan fungerer han med små avbrytelser helt fram til 

1939. I denne perioden var han den kloke dommeren og dyktige hundemann som forsto å 

holde en fast linje i sin bedømmelse og som nettopp gjennom fremgang i avlen fikk se beviset 

for at hans linje var riktig. For elghundrasene i denne perioden var det største held at en så 

fremragende personlighet som Carl Omsted så lenge hadde ledelsen og han ble da også aktet 

og beundret av alle som kom i berøring med ham. At han også i en årrekke var klubbens 

formann var en selvfølge. Under hans ledelse ble så en rekke senere kjente dommere opplært 

og disse har alle prøvet å holde den samme retningslinje som Omsted anga. 

 



 
Carl Omsted 

Senere års tillyste prøver måtte innstilles på grunn av manglende tilslutning. Dette er således 

ett sørgelig kapittel og det skulle nå gå over 30 år før «forsøksprøvene» i Vang startet opp i 

1948 og varet i 5 år. 

 
Illustrasjonsfoto: T. Hemsen viser Sanny 2 og hennes avkom 


