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Årsmelding avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 2010. 

 
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har i 2010 bestått av: 

 

 Leder:   Øyvind Eriksen 

 Medlem:   Tore Storhaug 

 Medlem:   Bård Johnsen 

 Medlem:  Nils Haugen 

 Arkiv: Tor Helge Storevik 

 

Utvalget har i løpet av året avholdt møte den 13.08 på Gardermoen.  Det var planlagt møte under 

RS i Stjørdal innstilte flyavganger (askesky) medførte at dette møtet ble avlyst.   

I tillegg var avlsutvalget representert ved elghundforbundets stand på Dogs4all 26-28.11.  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.  

 

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. Fortsatt er det en god økning i antall godkjente hannhunder på lista 

og vi har fått en jevn fordeling av kullene 

 

Rasen blir hele tiden spredt til nye området der en ofte etter noen år ser at relativt ferske hundeeiere 

starter opp med oppdrett.  Fortsatt er det store områder, spesielt på Vestlandet, der en har et stort 

potensiale i bruk av Svarthund og geografisk spredning er derfor svært viktig. I rovdyrutsatte 

områder er det mange som vurderer bandhund og her har også Svarthunden et stort potensiale. 

 

I 2009 startet vi å arkivere utstillingskritikker, bilder, søknader og annen relevant informasjon på 

data.  Arkivet vårt begynner å ta form og er til svært god hjelp internt i utvalget. 

Vi vil allikevel minne alle som gjennomfører utstillinger om å sende utstillingskritikkene til 

avlsutvalget ved Tor Helge Storevik.  Fint om en da skanner originalene enkeltvis og sender disse 

over som PDF-format. 

 

Det ble i 2010 registrert 184 valper. Til sammenligning ble det registrert hhv 108-122-130-136, 

156, 148 og 148 valper i perioden 2003-2009. 

 

Disse 184 valpene var fordelt på 40 (32) kull, 87 tisper/97 hanner, noe som gir et snitt på 4,6 (4,6) 

valper pr kull. Videre var 27 (15) av disse kullene godkjent av avlsutvalget (tall i parentes er fra 

2009).   

 

For å få bedre bredde har avlsutvalget i flere tilfeller gitt dispensasjon fra avlsutvalgets krav.  Det 

har her i stor grad dreiet seg om gjeldende krav om dokumentasjon på jaktpremiering.  

Mulighetene for i å gi dispensasjoner er formelt avklart med forbundet. 

 

Gjennomsnittet for alle kull i 2010 var en innavlsgrad på 3,51% (3,96%).  Godkjente kull hadde en 

gjennomsnittlig innavlsgrad på 3,33% (3,36%) mens ikke godkjente kull var på  3,88% (4,50%).  

Dette er stadig en forbedring, noe som er en indikasjon på at vi er på rett vei.  Avlsutvalget blir i 

stor utstrekning brukt og de viktige retningslinjene for avlen videreføres til flest mulig. 
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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 hofteleddsdysplasi (HD) er statistikken fortsatt meget bra, men som for andre raser 

vi kan sammenligne oss med, så har det vært en økning i antall registrerte tilfeller.   

 

Det ble røntgen fotografert 64 (60) hunder, hvor 5(3) hadde C, 2(1) med D,  og 57 (52) var fri for 

HD.  Dette gir en HD prosent på 10,9% (6,7% i 2009).  

 

Det er i dag krav om kjent HD-status på foreldre for registrering av avkom i NKK.  Siste året har vi 

inntrykk av at det har vært flere kull der dette har manglet.  Avlsutvalget har vært i kontakt med 

flere av disse oppdretterne og uten unntak har en ikke kjent til kravet fra NKK.  I ettertid har disse 

oppdretterne tatt tak i dette og etter beste evne fått avklart HD-status på foreldrene til kullene. 

 

 

Jaktprøver / jaktegenskaper. 

Svarthunden gjør det svært godt på jaktprøver.  Resultatene fra 2010 viser at nesten halvparten av 

alle avlagte prøver går til første premie (48 %).  Totalt ble det på 85% av prøvene gitt premiering.   

 

Negativt er det at en i 2010 har gått bare 108 jaktprøver mot 166 prøver i 2009.  Kanskje kan flere 

store utstillinger i august samt tidlig snøfall og ”vinter”etter jakta være en del av forklaringen. 

 

 

14 stk Jakt Championer i 2010 (9 stk i 2009). 

02527/06 Bamse Juvet, Bjørn Helge, Eggedal 

11416/05 Buster Pedersen, Erling, Husbysjøen 

15537/04 Bøvrafallets Birk Kristensen, Ketil, Straumen 

04015/08 Diana Rønås, Thor Johan, Gjerdrum 

23016/06 Donna Av Bjønnsteg Vassdal, Svein Magne, Vaksdal 

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

12937/07 Satto Engen, Kamilla, Bosberg 

12936/07 Rago Johnsen, Bård,  Mo I Rana 

10806/06 Sisotindens Ceahpes Biigá Vedhugnes, Josef Ingmar, Indre Billefjord 

10805/06 Sisotindens Zita Jørgensen, John Harald, Moldjord 

21794/06 Svart Hunden's Daro Sivertsen, Leif-Arne, Mosjøen 

05770/08 Svart Hunden's Eyda Helland Atle/ Lie Anita, Valen 

05774/08 Svart Hunden's Falder Marthinussen, Bjørn Henry, Svelgen 

05778/08 Svart Hunden's Frøya Djursvoll Svein Inge/ Storhaug Tore, Nedstrand 
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Eksteriør. 

I løpet at 2010 er 407 (343 i 2009) Svarthunder blitt bedømt på 56 (59) utstillinger. 

 

1 stk. Nordisk Utstilling Champion 2011 (0 i 2009). 

04015/08 Diana Rønås, Thor Johan, Gjerdrum 

 

11 stk. Norske utstillings Championer i 2010 (13 stk i 2009). 

04289/08 Bamse Brandtzæg, Tor, Sparbu 

09759/06 Belle Faret, Lars, Sandnes 

12403/07 Ccbrådd Solbakken, Tor, Sørskogbygda 

04015/08 Diana Rønås, Thor Johan, Gjerdrum 

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

07838/08 Gero av Harvehaugen Engen, Vidar, Rennebu 

15798/03 Shakkira Midtflå Nann-May K og Morten, Ler 

05766/08 Svart Hunden's Eino Mosebø, Halvor, Sauland 

05770/08 Svart Hunden's Eyda Helland Atle/ Lie Anita, Valen 

05774/08 Svart Hunden's Falder Marthinussen, Bjørn Henry, Svelgen 

05778/08 Svart Hunden's Frøya Djursvoll Svein Inge/ Storhaug Tore, Nedstrand 

 

 

Norsk Vinner 2010 (NV-10 – NKK Oslo 15.08.10): 

Svart Hunden's Falder - 05774/08 (BIR)   Eier: Marthinussen, Bjørn Henry  6723 Svelgen 

Frolingens Saara - NO38026/09 (BIM)    Eier: Flatås, Arve  7600 Levanger 

 

Nordisk Vinner 2010 (NORDV-10– Dogs4all  Lillestrøm  27.11.10): 

Bøvrafallets Mira - 11730/06 (BIR)      Eier: Eriksen, Geir 1930 Aurskog 

Svart Hunden's Eino - 05766/08 (BIM)   Eier: Mosebø, Halvor, Sauland 

 

World Winner 2010 (WW-10 – Herning, Danmark 26.06.10) 

Svart Hunden's Dino N21795/06   Eier: Setseng, Kjell Erik 7580 Selbu  

 

 

Norsk Elghundklubbers forbund har for 2010 kåret følgende: 

Årets utstillings hund:  Svart Hundens Dino  Eier:  Setseng, Kjell Erik (81 poeng) 

Årets jakthund:   Rønninglias Fenris  Eier:  Ellen Rode (15 poeng)  

 

Annet. 

Avlsutvalget vil i år som tidligere takke alle Dere som har deltatt på utstillinger, prøver og bidratt 

lokalt hos egen elghund klubb.  Denne deltakelsen gjør at avlsutvalget får viktig informasjon 

angående rasens utvikling i tillegg til 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 jaktprøver og utstillinger.  

 

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

  
 

 

 


