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Årsmelding avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 2009. 

 
 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har i 2009 bestått av : 

 

 Leder (jan-sept) :  Pål Asbjørn Kullerud 

 Leder (sept-dd):  Øyvind Eriksen 

 Medlem :   Tore Storhaug 

 Medlem :   Bård Johnsen 

 Medlem :  Nils Haugen 

 

I tillegg har Tor Helge Storevik påtatt seg å opprette og vedlikeholde et arkiv over hunder der 

prøvekritikker, bilder, stamtavler og annen informasjon blir lagret til felles benyttelse for 

avlsutvalget. 

Pål Asbjørn Kullerud måtte av helsemessige årsaker dessverre gi seg i avlsutvalget i september.  Vi 

takker for innsatsen og kommer til å savne Pål Asbjørn sine egenskaper og kompetanse i utvalget.  

Spesielt har det vært nyttig å få tilført erfaringer fra andre hundemiljø da Pål Asbjørn også drev 

oppdrett av Beagle og Tibetansk Spaniel i tillegg til NES. 

Ny leder av utvalget er Øyvind Eriksen.  Han kommer fra Setskog og er medlem av Oslo områdets 

elghundklubb.  Øyvind har lang erfaring med rasen, driver oppdrett og er aktiv både på utstillinger 

og på jaktprøver.   

 

Utvalget har i løpet av året er det avholdt 2 møter. Det ene på RS Gardermoen, samt et møte under 

NM bandhund i Rakkestad.  Ut over dette har utvalget hatt jevnlig telefon og E-mail kontakt. 

 

Hovedfokuset vårt er fortsatt å jobbe med avlsbredde der vi ivaretar de gode egenskapene 

svarthunden har som jakt- og familie hund.  

 

Utrydningstruet ! 

I denne forbindelse kan det nevnes at Norsk Kennel Klub (NKK) i juli gikk ut med en presse-

melding om at Svarthunden er utrydningstruet.  Rasen er en del av vår firbente kulturarv og oppført 

på Norsk gen ressurs senters liste over bevaringsverdige norske husdyrraser.  NKK ønsker å sette 

fokus på rasen samt utvide sædbanken.   

 

Viktig i denne sammenhengen er markedsføring av rasen på internett i tillegg til aviser og 

tidsskrifter.  Flere av landets største tidsskrifter har hatt interessante reportasjer om rasen i 

inneværende år.  I tillegg er mange av svarthundeiere er på nettet med egne hjemmesider noe som 

også har stor betydning.   

Det har og vært mange positive tilbakemeldinger på ”nyhetssiden” vår som ligger på Elghund 

forbundet sin hjemmeside (www.elghundforbundet.no (velg  Raser – Norsk elghund sort – 

Nyheter). 

 

Avl 

Viktige tiltak for økt avlsbredde er å ha mange alternativer når det gjelder valg av hannhund i 

tillegg til  god oversikt over kombinasjoner og innavlsgrad. 

 

Fortsatt ønsker vi flere hunder som tilfredsstiller avlsutvalgets krav til premiering og helse. Vi ser 

likevel lyst på dagens situasjon. Antall godkjente hannhunder på lista har økt fra 26 i januar 2008 

til 42 hunder + 11 hunder (sistnevnte mangler formell søknad). 

http://www.elghundforbundet.no/


 

Avlsutvalget NES  Side 2 av 3 

 

Det ble i 2009 registrert 148 valper. Til sammenlikning ble det registrert hhv 108-122-130-136, 

156 og 148  valper i perioden 2003-2008. 

 

Disse 148 valpene var fordelt på 32 (29) kull, 71 tisper/77 hanner, noe som gir et snitt på 4,6 (5,1) 

valper pr kull. Videre var 15 (17) av disse kullene godkjent av avlsutvalget (tall i parantes er fra 

2008). 

 

Innavlsgrad er sentralt når det gjelder avlsarbeidet til utvalget.  Nytt er det at en skal benytte 6 

generasjoner og ikke 5 generasjoner som tidligere ved disse utregningene.  Har en mye slektskap i 

6-leddet kan dette slå ganske mye ut for enkelte kombinasjoner.  

  

Gjennomsnittet for alle kull i 2009 var en innavlsgrad på 3,96% (2,52% med 5 generasjoner).  

Godkjente kull hadde en gjennomsnittlig innavlsgrad på 3,36 mens ikke godkjente kull var på 

4,50% (8,09% som høyeste innavl). 

 

Gode kontakter i Sverige holder oss oppdaterte på Svarthunden sin positive utvikling i nabolandet. 

 

 

Helse 
Svarthunden er en frisk og sunn rase og vi har for inneværende år ikke registrert noe som tyder på 

at dette har endret seg. 

Når det gjelder HD er statistikken fortsatt meget bra. Det ble røntget 60 (55) hunder, hvor 3 (3) 

hadde C, 1(0) med D,  mens 56 (52) var fri for HD.  Dette gir en HD prosent på 6,7% (5,4%).  

 

 

Jaktprøver / jaktegenskaper. 

Jaktprøveresultatene for 2009 viser at rasen er i en særklasse på bandhundprøvene i landet der over 

40% av prøvene blir premiert med 1 premie.     

En annen bekreftelse på gode jaktegenskaper er at en under årets NM bandhund ble 3 Svarthunder 

blant de 6 beste. 

 
12472/07 NES Fjellbandets VÅRIN Storhaug, Tore 185 
10620/07 NEG ZORO Andersrød, Oddvar J 170 

15998/05 NES BALDER Eriksen, Øyvind 164 
23340/03 NEG PEI FANG SIKO Solvik, Andreas Helge 150 

22944/06 NEG Tjelderåsen's Hh-Trulte Hermann, Kjell Johan 181 
07815/06 NES FORT HJORT NANA Elgaaen, Morten 174 

 

 

Jakt Championer 2009. 

 
12705/04 Rajo Storås, Joralf, Meldal 

14246/07 Frolingens Ceso Elin Rød / Taisto Erkinharju, Husnes 

07846/06 Ronja Av Hjortahaugen Mæland, Stian, Hjelmeland 

12472/07 Fjellbandets Vårin Storhaug, Tore, Sandvoll 

13013/05 Svart Hunden's Benja Aasen, Rune og Solveig, AURLAND 

13570/06 Forsethbergets Monja Sørløkk, Stig, Meldal 

21151/06 Kullskogens Frida Rogne, Jarle, Voss 

23017/06 Deville Av Bjønnsteg Storevik, Tor Helge, Eikefjord 

S11909/2004 Nora HANSON, SUSANNE, 
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Eksteriør. 

I løpet at 2009 er 343 (335) Svarthunder blitt bedømt på 59 (55) utstillinger. 

 

Norsk utstillings championer 2009. 

 
00409/07 BIRK Hauahei, Hans, STORFORSHEI 

00435/07 Holingen's Lizz Per Arne Og Dianca Morken, Singsås 

09987/04 Brekktoppen's Kita Bentsen, Tove, Rognan 

13013/05 Svart Hunden's Benja Aasen, Rune og Solveig, AURLAND 

21795/06 Svart Hunden's Dino Setseng, Kjell-Erik, Selbu 

21802/06 Svart Hunden's Castor Øvstebø, Trygve, Åkra 

23017/06 Deville Av Bjønnsteg Storevik, Tor Helge, Eikefjord 

S53302/2004 Emma SAMUELSSON, NILS ERIK, 

 

Norsk Vinner 2009 (NV-09): 

 

Deville Av Bjønnsteg - 23017/06 (BIR)  Eier:  Storevik, Tor Helge 6940 Eikefjord 

 

Svart Hunden's Dino - 21795/06 (BIM)  Eier:  Setseng, Kjell-Erik 7580 Selbu 

 

 

Annet. 

 Avlsutvalget vil takke alle dere som har deltatt på utstillinger, prøver og bidratt lokalt hos egen 

elghund klubb.  Deres deltakelse gjør at avlsutvalget får viktig informasjon angående rasens 

utvikling samt god markedsføring av rasen.  Tilbakemeldinger til utvalget om gode resultater samt 

aktuelle hunder er alltid interessant. 

Avlsutvalget håper at vi kan få enda flere godkjente avlshunder, og vil oppfordre medlemmene til å 

stille på utstillinger og prøver. Spesielt vil vi oppfordre hannhundeierne til dette i året som 

kommer.   

Flere og flere klubber starter opp med bandhundkurs, noe som er en svært god innfallsport til 

videre aktivitet rundt hundeholdet.  Vi anbefaler på det sterkeste landets klubber til å starte kurs 

samt flest mulig Svarthund eiere til å delta på disse.   

 

Vi håper på et godt samarbeid med medlemmene og oppdrettere også i året som kommer. 

  

  
 

 

 

 


