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Et velfungerende organisasjonsarbeid 
er selve bærebjelken i en organisasjon. 
For oss alle vil det derfor være av stor 
betydning at dette fungerer. Gjennom 
medlemsdemokrati og omforente ved-
tak skal vi drifte en organisasjon som 
gir sine medlemmer det de forventer 
av en organisasjon som Norske Elg-
hunklubbers Forbund. For brorparten 
av medlemmene er de opptatt av at de 
får tilfredsstilt sine ønsket om å utvi-
kle elghundene gjennom 
avl, utstilling og jaktprø-
ver, men også et godt sosi-
alt miljø i klubbene er for 
mange svært viktig. 

Vi er nå midt inne i den 
viktigste sesongen for 
organisasjonsarbeidet 
med årsmøter i områ-
deklubbene. I alle de 22 
områdeklubbene skal klubbenes styre 
avlegge sin rapport for det året som vi 
har lagt bak oss og fremlegge planer 
for det nye året. Det er i disse møtene 
klubbenes styre i samarbeid med med-
lemmer skal legge føringene for den 
fremtidige aktiviteten for klubbene. 
Budsjetter og aktivitetsplaner skal 
legges frem og drøftes med klubbe-
nes medlemmer. Her kan styret hente 
innspill og få forankring for sine pla-
ner for det kommende året. Det er helt 
avgjørende at styret har sine arbeids-
mål forankret hos medlemmene.

Det gode organisasjonsarbeidet er 
tuftet på tillit mellom de tillitsvalgte 
og medlemmene som har valgt dem. 
Som tillitsvalgt er du avhengig at du 
skaper tillit og viser tillit til de du har 
blitt uvalgt av til å lede organisasjo-
nen. En viktig forutsetning for å få 

dette til er at den tillitsvalgte evner å 
opptre objektivt og opptrer på vegne 
av medlemmene, og ikke opptrer 
med egen agenda. Tar du på deg et 
tillitsverv må du i noen grad avstå fra 
dine egne personlige mål til fordel for 
felleskapets beste.

Det er godt at vi nå er tilbake til nor-
maltilstand med mulighet til å møtes 
fysisk etter at vi i fjor måtte bruke 

alternative metoder for gjennomføring 
av klubbenes årsmøter. Noen klubber 
hadde fysiske møter med tilrettelagte 
lokaler, mens andre klubber gjen-
nomførte digitale årsmøter. Felles-
nevneren er at vi evnet å tilpasse oss 
de rammevilkårene vi hadde under 
covid-19 pandemien. Da årsmøtet 
er den viktigste sammenkomsten i 
områdeklubbene er det derfor godt 
at det nå er mulig å gjennomføre tra-
disjonelle årsmøter. Dette er viktig for 
det indre livet i klubbene. Det er her 
medlemmene kommer sammen, både 
nye og gamle medlemmer som knytter 
kontakter og blir kjent.

Områdeklubben har nå valgt de nye 
styrene som skal fungere i det kom-
mende året. Som regel er de nye 
styrene en miks av nye og gamle styre-
medlemmer. Det er da viktig at ferske 

styremedlemmer tidlig blir involvert i 
styrearbeidet. Styrearbeid er et team-
arbeid hvor hele styret er involvert 
i prosesser og de beslutninger som 
skal fattes i områdeklubbene. God 
forankring i et styre vil bygge laget 
og styrke hele organisasjonsarbeidet 
internt i klubben. Noen beslutninger 
er til og med forankret i retningslinjer 
og lover. Blant annet kreves det at det 
skal være styrebehandling ved utvel-

gelse av kandidater til nye 
jaktprøvedommere og det 
kreves at det må være et 
flertall av styret for de 
aktuelle kandidatene. 
Dette skal sikre at kandi-
daturet for aktuelle jakt-
prøvedommer skal være 
godt forankret i klubben. 
Gode prosesser i styrear-
beidet er en forutsetning 

for godt fungerende klubber. Det er 
direkte ødeleggende for klubben der-
som vedtak blir fattet av deler av styret 
uten at alle i styret er delaktige. 

Norske Elghundklubbers forbund har 
i samarbeid med NKK gjennomført et 
digitalt heldagskurs for prøveledere og 
NKK representanter som skal fungere 
ved de fremtidige jakt- og ettersøksprø-
ver. Dette er et arbeid som ble påstartet 
i forkant av pandemien, men som ble 
satt på vent. Forbundsstyret så på dette 
arbeidet som så viktig at vi ikke ønsket 
å utsette det lenger og besluttet å gjen-
nomføre kurset som et digitalt kurs. 
Da kunne dette gjennomføres selv om 
vi igjen skulle få en nedstengning av 
samfunnet. Kursopplegget var allerede 
forberedt med foiler og forelesere til 
de planlagte fysiske kursdagene. Det 
som nå krevdes var at dette ble tilpasset 

Endre A. Stakkerud
Forbundsleder

Norske Elghundklubbers Forbund

LEDEREN HAR ORDET

I tillegg til at vi skal ha hunder med gode 

bruksegenskaper må vi i så stor grad som 

mulig ha kunnskap om helseutfordringen 

på våre hunder.
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førersetet for dette arbeidet. Vi ser nå 
at det er interesse også fra det øvrige 
Hundenorge. Vi har derfor i løpet av 
vinteren hatt flere møter med Norsk 
Kennelklubb og Norske Harehund-
klubbers forbund som har mange av 
de samme utfordringer som vår raser 
og organisasjon har.  Et nært og godt 
samarbeid med disse organisasjonene 
vil gjøre at vi kan dele kostnaden med 
utvikling av slike verktøy med flere 
organisasjoner og kostnaden for våre 
medlemmer vil bli mindre. 

I tillegg til at vi skal ha hunder med 
gode bruksegenskaper må vi i så stor 
grad som mulig ha kunnskap om hel-
seutfordringen på våre hunder. Det er 
både kostnadskrevende og vanskelig, 
men ikke desto mindre viktig for våre 
raser som er små populasjoner. Avls-
utvalgene i Norske Elghundklubbers 
forbund har stort fokus på helsetil-
standen til våre hunder og det jobbes 
hele tiden aktivt med en kartlegging 
og dokumentasjon for sykdomsutfor-
dringene for rasene. 

For Norsk Elghund Grå jobbes det nå 
med å identifisere og få oversikt over 
utfordringene med nyresvikt. Dette er 
et krevende og kostbart arbeid, men 
som er svært viktig for at vi i avlsarbei-
det skal ha kontroll på sykdomsbildet. 
Fagmiljøene ser nå på muligheten for 
å finne gentester for nyresvikt som vil 
kunne si oss om vi kan identifisere 
bærere av nyresvikt og ta hensyn til 
dette i det videre avlsarbeidet. For 
Norsk Elghund Sort fokuseres det 
nå på arbeidet med utfordringene 
rundt problemet med overgangsvir-
vel. Begge disse helseutfordringene 
er det viktig at vi har kunnskap om 
og vi har alliert oss med de veterinær-
faglige miljøene på dette. I tillegg til 
det arbeidet vi allerede har på kjente 
helseutfordringer har vi tro på at en 
identifisering og kunnskap om nye 
helseutfordringer vil gi et helsemes-
sig løft for våre hunder på sikt. Uan-
sett vil kunnskap alltid være viktig i 
avlsarbeidet.

digitale kurs. De involverte kursledere 
var positive til å omredigere sine inn-
legg til et digitalt kurs.

Dette er et kurs som er initiert av 
Jakthundkomiteen i Norsk Kennel-
klub og med NKK som medarrangør. 
Jakthundkomiteen i NKK fattet i sak 
31/19 et vedtak om at alle raseklub-
ber og forbund skulle få ansvar med å 
forestå opplæring og kurs for personell 
til prøveledelse. Det skulle gjennom-
føres opplæring i jaktprøvereglenes 
fellesbestemmelser, IKT løsninger, 
NKK sine disiplinærbestemmelser 
og en gjennomgang av det aktuelle 
regelverket for prøvene. 

Forelesere på kurset var utpekt av 
både NKK og NEKF. Våre prøveko-
miteer var sterkt involvert og delaktig 
både i utforing av kursmateriellet og 
som forelesere på kurset. Gjennom 
to lørdager har 250 dommere i de 3 
prøveformene gjennomført prøvele-
derkursene. Noe som er svært impo-
nerende og jeg har stor tro på at dette 
vil hjelpe våre prøveledere til å gjen-
nomføre prøver på en god og enhetlig 
måte. Det er forbundets intensjon at 
dette skal bli en årlig aktivitet, som 
skal gi nye prøveledere det samme 
grunnlag som dagens dommere har 
fått mulighet til.

Intensjonen til NKK er at det skal 
utarbeides et eget autorisasjonsnivå for 
prøveledere og NKK representanter 
for våre prøver. Det vil bli et krav om 
at de som skal være ledere på prøvene 
skal inneha denne autorisasjonen. For 
å oppnå en slik autorisasjonen har 
NKK stilt noen grunnleggende krav 
til kandidatene:
- De skal ha dømt den aktuelle 
prøveformen i minst 3 år.
- Inneha en grunnle-
gende IT kompetanse.
- Personlig egnethet.
- Ikke ha aktive disiplinære reaksjoner 
jfr. kapittel 7 i NKKś lover eller være 
under tiltale etter lov om dyrevelferd.

NKK og NEKF har stor tro på at 
dette kan gi en mer enhetlig forståelse 
av regelverket og prøvelederfunksjo-
nen slik at vi unngår feiltolkinger og 
ulik praktisering av regelverket. Dette 
vil øke integriteten til prøveledelsen.

Vi er nå midt inne i den mest hektiske 
sesongen for eksteriørutstillinger og 
det nedlegge et betydelig arbeid rundt 
om i områdeklubbene med dette vik-
tige arbeide. Det er tilfredsstillende å 
registrere at vi har en betydelig økning 
av påmelding til våre utstillinger. Fra 
alle kanter av landet får vi melding 
om økt antall hunder på utstillin-
gene. Det er svært viktig arbeid som 
er et grunnlag for avlsarbeidet på våre 
hunder. 

Økt deltakelse på utstillingen gir også 
økt arbeid for våre eksteriørdom-
mere. Det er derfor nødvendig at vi 
har fokus på utdannelse av nye ekste-
riørdommere. Det er av avgjørende 
betydning at vi har tilstrekkelig antall 
dommere slik at ikke belastningen blir 
for stor på det dommerkorpset vi har. 
Vi oppfordre derfor områdeklubbene 
til å motivere aktuelle kandidater til å 
vise sin interesse for å ta utdannelsen 
for autorisasjon til eksteriørdommere. 
Det er også ønskelig i miljøet at vi har 
et antall med egne rasedommere som 
spesialisere seg på vår elghundraser.

Representantskapet i NEKF vedtok 
i 2020 at det skal gjennomføres et 
arbeid for å vurdere om vi skal ta i 
bruk det digitale avlsverktøyet til 
Aninova. Utvalget som er nedsatt så 
umiddelbart at det var hensiktsmes-
sig å gå dypere inn i problemstillin-
gen. Dersom dette skulle ha noen 
verdi i avlsarbeidet måtte det utredes 
muligheten for å få tilgang til et bredt 
utvalg av data. Det er helt avgjørende 
for verdien av slike verktøy at vi får 
tilgang til data fra hele populasjonen. 
For to av våre raser er det de nordiske 
landene som utgjør populasjonens 
utbredelsesområde. Vi har en felles 
populasjon for både Norsk Elghund 
Grå og Jämthund i hele Norden. Uten 
tilstrekkelig tilgang til data fra alle 
disse landene vil et digitalt verktøy ha 
en begrenset verdi. Forbundsstyret har 
derfor jobbet aktivt mot Norsk Ken-
nel Klub og våre nordiske søsterorga-
nisasjoner for å få tilgang til data fra 
alle de nordiske landene. 

Norske Elghundklubbers forbund 
har gjennom sitt arbeid med å se 
på mulighet for å utvikle digitale 
hjelpemidler i avlsarbeidet satt seg i 
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Registrering og opplysning av overgangsvir-
vel (LTV lumbosacral transitional vertebrae) 
har vært en del av avlesningsrutinene hos 
Norsk Kennel klub (NKK) for samtlige raser 
siden mai 2019, men vi må tilbake til 2016 for 
å få med starten av historien som har resul-
tert i et forskningsprosjekt om overgangs-
virvel hos Norsk Elghund Sort. 

Hva er overgangsvirvel/LTV?
Hundens ryggrad, eller columna består av mange ryggvirv-
ler (vertabrae) som sammen med mellomvirvelskivene – gjør 
hunden i stand til å bevege seg. Ryggvirvlene beskytter i tillegg 
nervesystemet og fungerer som ankerfeste for flere strukturer; 
muskler, sener, leddbånd m.m. En hund er utstyrt med et gitt 
antall ryggvirvler. Den nederste delen av ryggen er bekken-
virvlene som består av flere normalt sammenvokste virvler som 
sammen danner den bakre delen av bekkenet - sacrum. En 
overgangsvirvel er en virvel med medfødt misdannelse. Over-
gangsvirvelen som skal undersøkes hos norsk elghund sort 
er den nederste bevegelige ryggvirvel. De hundene som har 
overgangsvirvel i dette området kan også ha misdannelse og 
sammenvoksing med sacrum/bekkenet, enten komplett eller 
delvis (på en side eller begge).

Historikk
Avlsutvalget for norsk elghund sort (AU NES) fikk de første 
to rapportene om overgangsvirvel hos individ i rasen i 2016, og 
ytterligere rapporter i 2017 førte til et samarbeid i første omgang 
med NKK, og deretter Norges miljø- og biovitenskapelige uni-
versitet (NMBU). Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) 
og NMBU søkte om forskningsmidler til et prosjekt om over-
gangsvirvel, og Agria Sverige bevilget midler til et innledende 
prosjekt i 2017.

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Overgangsvirvel hos  
Norsk Elghund Sort (NES) og 

Norsk Elghund Grå (NEG)

Bildet 1 viser normale forhold med normal leddforbin-
delse (grønt merke) mellom nederste lendevirvel og 
bekkenbenet, og normale leddspalter i hver side (gule 
merker) mellom i bekken.

Bilde 2 viser usymmetrisk overgangsvirvel ved markører.
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NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Veterinær Jon Andre Berg ved Ani-
cura Jeløya Dyresykehus i Moss er i 
disse dager i gang med et forsknings-
prosjekt/doktorgradstudie i samar-
beid med NMBU v/ Frode Lingaas 
og NKK for å se på sammenhengen 
mellom overgangsvirvel/LTV og hel-
seplager hos norsk elghund sort.

Norsk elghund sort  
leder an i arbeidet
Det er tidligere gjort lite forskning på 
overgangsvirvel hos hund, og den lit-
teraturen som er tilgjengelig omhand-
ler schäferhund. Anatomisk er det 
relativt stor avstand fra schäferhund 
til elghund, og man kan ikke uten 
videre overføre kunnskapen fra den 
ene rasen til den andre. I motsetning 
til den rektangulære schäferhunden 
med rasetypisk vinkling i bakpart, 
har den kvadratiske norsk elghund 
sort en mindre uttalt vinkling og 
derfor også et annet utgangspunkt for 
bevegelser. Norske Elghundklubbers 
Forbund v/ AU NES har hatt en langt 
og fruktbart samarbeid med NMBU 
og var en av de første raseklubbene 
som etterspurte mer kunnskap om 
overgangsvirvel. Det er derfor ikke 
tilfeldig at norsk elghund sort er bedt 
om å være en del av hovedstudien som 
også omfatter flere andre raser. Opp-
start for hovedstudien er satt til våren 
2022 og cirka 20 NES vil bli invitert 
til Anicura Jeløya Dyresykehus i Moss 
for en grundig klinisk undersøkelse 

og CT/MR undersøkelse. Undersøkel-
sen er gratis for de som blir invitert. 
Hundeeierne må også svare på et spør-
reskjema som er utviklet og og skal 
sikre og gi objektive svar i størst mulig 
grad. Norske Elghundklubbers For-
bund er svært positive til arbeidet og 
har vedtatt å dekke en del av hunde-
eiernes reiseutgifter etter avtale.  Avls-
utvalget vil også være til stede under 
disse undersøkelsene og ønsker å gi 
tilbud om arrangement med faglig og 
praktisk innhold om hund og adferd. 

Det tas sikte på å gjennomføre under-
søkelse av hundene samlet på helg og 
nærmere informasjon kommer til de 
inviterte. 

HD avlesning og registrering 
av overgangsvirvel
Avlesning av overgangsvirvel har vært 
en rutine i forbindelse med avles-
ning av Hofteleddsdysplasi (HD) 
bilder siden mai 2019 for samtlige 
raser som røntges for HD. Avlesning 
av overgangsvirvel som en del av 
screening-undersøkelse ved HD er et 
prøveprosjekt – og resultatene er der-
for ikke synlige i Dogweb ennå, men 
eiere av hunder med overgangsvirvel 
blir underrettet om dette i svarbrevet 
om HD resultat.

Eiere av norsk elghund sort har i en 
årrekke vært svært pliktoppfyllende 
til å kartlegge HD hos hundene og 
dette danner et solid grunnlag nå som 
arbeidet med overgangsvirvel går over 
i forskning. Per nå er 600 HD bilder 
av NES inkludert i studien. Avlsut-
valget har blitt kontaktet av en rekke 
andre raseklubber med spørsmål om 
arbeidet som gjøres med overgangs-
virvel på NES. Det er foreløpig ikke 
gitt noen avls-anbefalinger, men vi 
håper at prosjektet skal gi avklarin-
ger her. 

Veterinær og doktorgradsstipendiat Jon Andre Berg, Anicura Jeløya, forsker på over-
gangsvirvel hos Norsk Elghund Sort.

Illustrasjonsfoto
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Hva vil studien gi svar på?
Prosjektet som nå igangsettes skal se 
på overgangsvirvel og sammenheng 
med helseplager, med hovedfokus på 
norsk elghund sort i hovedprosjektet. 
Det er totalt 14 raser og 15 000 rønt-
genbilder som inngår i studiet. De 
13 andre rasene i delstudiet er: ber-
ner sennenhund, breton, irsk setter, 
gordon setter, engelsk setter, dansk-
svensk gårdshund, eurasier, collie 
langhåret, schäferhund, boxer, norsk 
elghund grå, portugisisk vannhund og 
rhodesian ridgeback.

Studien skal se på 
- Klinisk betydning av LTV
- Sammenheng med ensidig HD
- Øke kunnskap om LTV
- Forebygge LTV

En annen viktig del av prosjektet er 
å se på forekomst og gjennomføre 
genetiske studier. Dette vil omfatte 
både arvbarhetsstudier for å beregne 
arvegrad, men også bruk av moderne 
metoder med DNA analyser for å se 

om DNA tester i fremtiden kan bli et 
hjelpemiddel i avlsarbeidet mot denne 
sykdommen.

Forekomst hos  
Norsk elghund sort
Overgangsvirvel er funnet på enkelte 
individ av NES de senere år, og fore-
komsten av overgangsvirvel ligger 
årlig på 5-10% av populasjonen. Avle-
serne hos NKK har i forbindelse med 
studiene utført en formidabel jobb 
med å re-avlese HD bilder tilbake til 
2016 for overgangsvirvel hos NES. I 
alt er 54 hunder avlest med overgangs-
virvel. Det rapporteres også om noen 
årlige tilfeller hos norsk elghund grå 
og siden 2020 er 10 NEG diagnosti-
sert med overgangsvirvel. Arbeidet 
og resultatet av doktorgradsstudiet på 
norsk elghund sort antas å ha overfø-
ringsverdi til norsk elghund grå.

NEKF målsetning med arbeidet er 
å hindre avl av syke individ, og det 
vil bli viktig å avklare de kliniske 
konsekvensene for hunder med 

overgangsvirvel. Resultatene vil vise 
om det skal innføres avls-kriterier som 
omhandler hunder med overgangsvir-
vel. Det er også viktig å avklare dette 
for norsk elghund sort  som prioriterer 
avlsbredde og genetisk variasjon høyt 
og hvor man ikke uten dokumenta-
sjon ønsker å utelate hunder fra avl. 

For forbundsstyret NEKF
Camilla Hartz Repshus

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Illustrasjonsfoto
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AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

Nytt fra avlsutvalget 
Norsk Elghund Grå

Avlsutvalget Norsk Elghund 
Grå har i 2021 bestått av:
Leder: Isak Halvorsen
Medlem: Sissel Hermann (Mai->)
Medlem: Line Bjørshol (Mai->)
Medlem: Harald Bredesen
Medlem: Nils Erik Haa-
genrud (Januar-April)
Medlem: Aina Torjul (Januar-April)

Avlsutvalget har hatt hyppig kontakt 
gjennom hele året, via e-post, teams 
og telefon. Det ble gjennomført et 
fysisk samarbeidsmøte med FS høs-
ten 2021, samt en samling i forbindelse 
med Avlsgransking NEG. Avlsutval-
get har bistått oppdrettere i valg av 
hannhund, godkjenne avlshunder, 
oppdatering av avlshund lister, valpe-
lister og svart på en rekke henvendel-
ser om helse, gentesting, avl mm.

Avlsutvalgets arbeid i 2021:
• Revidering av RAS dokument for 
NEG, som er godkjent til 01.01.2026. 
• Utarbeidet nye Avlskriterier for 
NEG
• Vedtak i Sunnhetsutvalget NKK 
om kjent DNA-status på Glaukom og 
Dvergvekst for NEG. 
• Vedtak i Sunnhetsutvalget NKK 
om antallsbegrensning for NEG
• Avlsgransking NEG
• HD-prosjektet
• Helseundersøkelsen
• Helserapportering
• Re-start prosjekt Nyresvikt NEG
• Representert NEG i NKK’s sæd-
lagringsprosjekt
• Representert NEG i Nasjonal til-
taksplan for bevaring av ressurser for 
mat og landbruk – NIBIO
• Representert NEG i utredning av 
Aninova-prosjekt
• Representert NEG i NäU (Nordisk 
Elghund union)
• Verdiberegning av elghunder
• Skjemaer/info på hjemmeside/FB
• Oppdatering av lister/arkiv

NNyytttt  ffrraa  AAUU  NNEEGG  --  TTaabbeelllleerr  

ÅÅrrssbbeerreettnniinngg  22002211--  AAvvllssuuttvvaallggeett  NNoorrsskk  EEllgghhuunndd  GGrråå    
 

Tabell 1: Registreringstall siste 10 år 
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Avlsutvalget for Norsk 
Elghund Grå har jobbet etter 
vårt hovedmål:
Avlsarbeidet har som mål å holde 
en bærekraftig NEG populasjon av 
gode jakthunder med god helse, godt 
gemytt og med et rasetypisk utseende. 
For å videreutvikle Norsk Elghund 
Grå (NEG) i Norge er det svært vik-
tig med størst mulig genetisk bredde 
i avlen og unngå matador-avl.

Følgende egenskaper priori-
teres:
• Helse
• Gemytt
• Genetisk variasjon
• Jaktegenskaper
• Eksteriør

Figur 1 – Antall registrerte avkom siste 10 år. Kilde: Dogweb NKK

Figur 2 – Gjennomsnittlig innavl siste 10 år. Kilde: Dogweb NKK
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Statistikken viser en positiv utvikling 
i antall registrerte avkom for rasen 
Norsk Elghund Grå. I 2021 var det 
avlet frem 934 valper, fordelt på 172 
kull. Dette gir en kullstørrelse på hele 
5,4 valper pr kull, som viser en positiv 
utvikling i antall valper pr kull de siste 
10 år. Valpene fordeler seg på 445 tis-
pevalper og 489 hannvalper.

Utviklingen for gjennomsnittlig inn-
avlsgrad på 5 generasjoner er fortsatt 
meget god, og langt under anbe-
falt øvre grense i avlsmål vedtatt av 
NEKF. Gjennomsnittlig innavlsgrad 
i 2021 lå på 0,8677.

Det ble i 2021 vedtatt en avlsbegren-
sing for NEG, et viktig ledd i jobben 
med å ta vare på og skape størst mulig 
bredde i avl.

De nye avlskriteriene bygger på 
genetisk bredde og mål om avlsfrem-
gang for rasen. Avlsmålene regulerer 
bruken av hanner og tisper, slik at 
avlsdyrene som dokumenterer sine 
egenskaper i avl, blir brukt i videre avl.

Helse
Helse har hatt et stort fokus i vårt 
avlsarbeid i 2021. Vi jobber for en 
bærekraftig populasjon av friske og 
funksjonelle hunder. En viktig del i 
dette arbeidet har vært å drive en avl 
basert på faktaopplysninger om hun-
denes helse og DNA-status.

Glaukom og Dvergvekst
Det har i flere år blitt jobbet for å ta 
i bruk gentest som verktøy for å ha 
kontroll på sykdommene Glaukom 
og Dvergvekst. Året 2021 må ansees 
som en milepæl, da gentest og krav om 
kjent DNA-status for disse sykdom-
mene er vedtatt av Sunnhetsutvalget 
i NKK, og implementert i Dogweb. 
Krav om kjent DNA-status er blitt en 
viktig del i vårt videre avlsarbeid, og 
trer i kraft 1/6-2022.

Nyresvikt
Norges elghundklubbers forbund har 
over flere år hatt et prosjekt på arve-
lig nyresvikt på rasen Norsk elghund 
grå i samarbeid med Frode Lingaas 
på NMBU.  

FS vedtok i sak nr: 88.21 å re-starte 

prosjektet ang nyresvikt på NEG i 
samarbeid med avlsrådet for NEG. 
Prosjektgruppen har i 2021 bestått av:  
Ellen Nørstegård Tråen (representant 
Forbundsstyret),
Avlsutvalget Norsk Elghund Grå ved 
Isak Halvorsen, Sissel Hermann, Line 
Bjørshol, Harald Bredesen og Frode 
Lingaas/NMBU. 

Bakgrunnen for re- start av prosjektet 
er med bakgrunn i at det rapporteres 
om tilfeller av nyresvikt fra hunder 
under 5 år ved jevne mellomrom. 
AU NEG sitter med opplysninger om 
hunder som har gitt nyresykehunder 
som brukes aktivt i avl i dag. Dette 
gjør det problematisk å anbefale par-
ringer spesielt på linjer som er brukt 
til bandhunder. AU NEG har fått 
innrapportert 15 tilfeller i løpet av de 
fem siste årene. Vi vet om flere hunder 
som har blitt syke uten at de er rap-
portert inn, slik at vi antar det er store 
mørketall. Det er stor sannsynlighet 
for at nyresvikt kan være arvelig. Det 
er fortsatt ukjent hvordan sykdom-
men nedarves, men at den nedarves 
ved «kompleks nedarving». Det betyr 
at det kan være et eller flere gener som 
sammen bidrar til at sykdommen 
utvikles for NEG.  Det er et ønske å 
kunne utvikle en gentest med formål 
om å unngå å avle syke hunder.  

Ved at vi leter etter nye genkombina-
sjoner er det behov for en del prøver.  
Pr i dag er det samlet prøver ved 
NMBU ved Frode Lingaas, men det 
er behov for mange flere prøver for å 
komme videre i arbeidet. Vi vet at det 
er en del hunder som blir syke som 
aldri blir tatt prøver av eller rappor-
tert inn.  Vi har som mål å samle inn 
prøver fra både syke og friske hunder 
for at Frode Lingaas ved NMBU kan 
komme videre og se om vi kan utvikle 
en gentest på sikt.  

Kortsiktig mål for prosjektet: 
• Det er et mål å opparbeide mer 
kunnskap om denne lidelsen for å 
kunne unngå å avle syke hunder. 
• Samle inn prøver fra syke og friske 
hunder
• Analysemetode: Sammenligning 
av syke og friske hunder 
• Danne oss en oversikt over antall 
hunder som er rapportert med lidelsen 

arvelig nyresvikt utover de tilfellene vi 
har pr i dag. 

Hovedmål: 
• Innhente mange nok blodprøver og 
vevsprøver fra syke og friske hunder 
og jobbe med å utvikle en verifisert 
gentest. 
• Lage en kostnadsanalyse 
• Søke midler til et hoved prosjekt 
for å kunne utvikle selve gentesten.

Hofteleddsdysplasi – HD
I 2017 ble det innført HD-indeks. 
Indeksen forteller om hunden er bedre 
eller dårligere enn gjennomsnittet av 
rasen når det gjelder avl og HD. Den 
tar i tillegg til hundens HD-diagnose 
tatt hensyn til diagnosene til foreldre, 
søsken og avkom. Gjennomsnittet er 
100. HD indeks forteller hvordan hun-
den står genetisk og dermed avlsmes-
sig med hensyn til HD egenskaper. 
Parringer godkjent av avlsutvalget 
skal alltid ha en samlet HD-indeks 
på 200 eller mer. I tabellen neden-
for ser vi at dette allerede har gitt en 
effekt. Resultatene for HD har blitt 
bedre hele perioden siden indeksen ble 
innført i 2017. Resultatene viser også at 
andelen hunder med HD grad D og 
E, er nærmest borte.

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ
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Tabellen viser at andel hunder som 
blir røntgenavlest fra hvert årskull. Det 
endelige resultatet for årskullene 2020 og 
2021, ser en ikke før senere. HD scree-
ning er en viktig faktor i vårt avlsarbeid, 
en stor andel røntgenavleste hunder fra 
hvert årskull, gir oss sikrere tall for den 
generelle HD-status i populasjonen. 

Helse- og atferdsundersøkel-
sen Norsk Elghund Grå
I 2021 ble det sendt ut en spørreunder-
søkelse til registrerte eiere av NEG. I 
undersøkelsen kom det inn over 1200 
besvarelser, som er et ganske høyt 
tall. I forhold til de ca 8816 Norsk 
elghund grå som er registret i NKK 
10 års periode (2010-2019) utgjør de 
hundene en svarprosent på ca 14%. 
Dette er en litt lavere svarandel enn 
det mange andre raseklubber oppnår.

Frode Lingaas/NMBU har oppsum-
mert undersøkelsen med blant annet 
følgende: 
- De fleste eierne var fornøyd med 
hundens helse og adferd. Det er likevel 
noen anmerkninger knyttet til helse. 
Det er en god del anmerkninger på hud 
og spesielt forekomsten av fettkuler/
tilstoppede talgkjertler, forekomst av 
våteksem, samt kløe/hudirritasjon. Det 
er noen anmerkninger på tannmangel. 
Når det gjelder ledd/skjelett, er det noe 
halthet og en del hunder er røntget i 
ryggen som kan tyde på at det har vært 
mistanke om ryggsmerter. Det er regis-
trert tilfeller av mistanke om døvhet/
dårlig hørsel enn det som vanligvis ses, 
og også noen tilfeller av epilepsi. Når 
det gjelder kuler/kreftsykdom er det 
fettkuler og talgsyster som nevnes, men 
kreft kommer likevel opp som en av de 
viktigste medvirkende årsakene til død.
- På atferd, er de fleste godt eller meget 
godt fornøyd med hundens adferd. 
Som i alle raser finnes det hunder som 
kan være engstelige i noen situasjoner, 
og også som gråhund er det noen hun-
der som oppgis å være redde for støy-
ende objekter og fyrverkeri.
Hele rapporten fra Helse- og atferds-
undersøkelsen ligger tilgjengelig på 
NEKF’s hjemmeside.

Overgangsvirvel (LTV - Lumbo-
sacral transitional vertebra) 
Dette er en misdannelse i overgangen 
mellom ryggen og bekkenet. Det finnes 
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flere grader av misdannelsen, men vi 
vet veldig lite om hva den betyr for våre 
hunder, men en del forskning er gjort på 
andre raser. Det viser at lidelsen kan føre 
til varierende skjevhet og misforming av 
bekkenet som både kan gi smerter og 
bevegelseshemning.  Alle HD-røntgen-
bilder av NEG blir også undersøkt for 
forekomst av LTV. I forbindelse med 
HD-screening, fikk 7 hunder NEG 
påvist overgangsvirvel i 2021.

Lungeødem
Det er rapportert inn noen tilfeller av 
påvist lungeødem på NEG i 2021. 

Oppsummering
Norsk Elghund Grå har generelt en 
god helse. Gentester har vist at det er 
en stor andel bærere av de recessive 
sykdommene Glaukom og Dverg-
vekst. Det er innført og tatt i bruk 
gentester som gir fremtidige avlsar-
beid en forutsigbarhet, og vi unngår 

å avle syke individer av disse sykdom-
mene. Dette er veldig gledelig.
Nyresviktprosjektet jobber for en veri-
fisert gentest, og i det videre avlsar-
beidet vektlegges det bruk av «friske» 
gener i våre anbefalinger.
Resultatene viser en positiv utvikling 
av indeks-avl på HD, og andel hunder 
med middels og sterk grad HD er nær 
sagt borte.
Det rapporteres inn noen få tilfel-
ler av sykdommer som Lungeødem, 
Vannhode, Hjertefeil og Patellalukse-
sjon. AU NEG følger med også disse 
utfordringene.  
NEKF/AU NEG ønsker å takke alle 
som rapporterer inn sykdomstilfel-
ler, DNA-tester og HD-screener sine 
hunder, og jobber for en transparent 
og bærekraftig avl av vår nasjonalrase!

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

Figur 3 – HD - prosentvis per årskull NEG 2000 – 2020 NEG. Kilde: Dogweb NKK

Figur 4 - % andel røntgenavlest i hvert årskull. Kilde: Dogweb NKK
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Avlsgransking 2021
Avlsgransking NEG har verdi i for-
bindelse med avl og presentasjon av 
hunder og hundearbeidet som gjøres. 
Uttak av hunder til granskingen ble 
gjennomført på bakgrunn av utvalgs-
kriteriene. AU NEG la vekt på tidlig 
jaktmodne hunder i ung alder.

Avlsutvalget jobber ut ifra et forankret 
mål om å jobbe for en så stor bredde 
som mulig i avl og stimulere for bruk 
av hunder fra ulike blodslinjer. Resul-
tatene fra avlsgranskingene blir på sikt 
et unikt oppslagsverk og vil vise utvik-
lingen for rasen. Hundene som deltok 
kom fra ulike blodslinjer. 

Resultater og statistikk
Avlsgransking NEG har blitt gjen-
nomført i 2 år (2020 og 2021). Sta-
tistikk som viser utvikling for rasen, 
ser en ikke før om flere år. AU NEG 
setter opp alle tall/data fra bedøm-
mingen, som vil på sikt vise utvikling 
av eksteriøret.

På enkeltnivå gir bedømmingen en 
konkret beskrivelse av hver kroppsdel 
til hver enkelt hund. Dette vil være 
nyttig oppslagsverk i forbindelse med 
bruk av hund i avl. 

Isolert til Avlsgransking 2021, viser 
tallene varierende resultater på indi-
vidnivå. Snitt-tallene for hele gruppen 
viser at de fleste kroppsdeler ligger +- 
3, ideal. Hode får et snitt på 2,2 i 2021, 
som sa at noen av hundene manglet 
kjønnspreg. Resultatet kan skyldes ung 
alder på framviste hunder, med er også 
noe som bør vektlegges i videre avl. 

Det ble tatt gentest for sykdommene 
Glaukom og Dvergvekst av hundene 
under avlsgranskingen. Prøvesvar fra 
gentest viste følgende: 
År 2020, 20 hunder deltok. 16 ikke 
bærere, 3 bærer (15%) Dvergvekst, 1 
bærer (5%) Glaukom.
År 2021, 20 hunder deltok. 16 ikke 
bærere, 2 bærer (10%) Dvergvekst, 2 
bærer (10%) Glaukom.
Dette gir oss et bilde av omfang bærere 
blant deltagende hunder fra de ulike 
linjene, som også en svært nyttig faktor 
i forbindelse med avlsarbeidet generelt.

 

 

Tabell 6 : 

 

 

Tabell 7: 

 

Tabell 8: 

46,1

14,1

14,1

25,7

Premiering bandhundprøver i %
241 prøvedager

1.premie i % 2.premie i % 3.premie i % 0 premie i %

 

 

Tabell 6 : 

 

 

Tabell 7: 

 

Tabell 8: 

46,1

14,1

14,1

25,7

Premiering bandhundprøver i %
241 prøvedager

1.premie i % 2.premie i % 3.premie i % 0 premie i %

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

På hjemmesida til NEKF ligger det 
mer info om arrangementet Avlsgran-
sking NEG. Der finner du bilder, kri-
tikker og annen info om de deltagende 
hundene.

Jaktprøveresultater Norsk 
Elghund Grå
Tallmateriale for statistikken er hentet 
fra Dogweb NKK.
Det er i prøveåret 2021/22 gjennom-
ført og bedømt:
• 241 prøvedager bandhund
• 911 prøvedager løshund

Resultat fra bandhundprøver 2021:
Figur 5: Premiering bandhundprøver i % - 2021. Kilde: Dogweb NKK

Premiefordeling bandhundprøver i %, fordelt på samlet og 
separat prøver
 
1-dags bandhundprøver:
 
 
 

Tabell 6: Premieringsprosent samlet 1-dags bandhundprøve – 54,5%
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Tabell 9: Premieringsprosent separat 2-dags bandhundprøve – 
84,3%

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

Tabell 7: Premieringsprosent separat 1-dags bandhundprøve – 
76,9% 

2-dags bandhundprøver:

Tabell 8: Premieringsprosent samlet 2-dags bandhundprøve – 
68,1%
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Resultat fra løshundprøver 2021:

Tabell 10: Premiering løshundprøver i % - 2021. 
Kilde: Dogweb NKK 

Premiefordeling løshundprøver i %, fordelt på samlet og 
separatprøver
1-dags løshundprøver:

Tabell 11: Premieringsprosent samlet 1-dags løshundprøve – 
44%

Tabell 12: Premieringsprosent separat 1-dags løshundprøve – 
64,1%
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Oppsummert:
Resultatene viser for begge prøve-
former at premieringsprosenten er 
vesentlig høyere på separatprøver, 
kontra samlet prøver. Dette gjel-
der både 1-dags og 2-dags prøver. 
Årsaken anser vi ligger i miljøfak-
torer som påvirker prøvene, mil-
jøfaktorer som også er naturlige 
under den praktiske jakt. 

Vi tenker her på:
• Klimatiske - Vær, føre og tem-
peratur
• Bruk av kjent/ukjent terreng på 
prøvedag
• Andre faktorer 

Avlsutvalget ser har en klar opp-
fatning om at verdien av samlet 
prøver er stor. Hunden får vist 
sine bruksegenskaper i ukjent ter-
reng og må vise sine egenskaper i 
prøveområdet den får utdelt. Dette 
gjelder både for bandhundprøver 
og løshundprøver. Hunder som har 
gode jaktegenskaper håndterer ter-
reng og dyregrupper, selv om mil-
jøfaktorene ikke alltid er optimale.
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Tabell 16: 

2-dags løshundhundprøver:

Tabell 13: Premieringsprosent samlet 2-dags løshundprøve – 
52,5% Tabell 14: Premieringsprosent separat 2-dags løshundprøve – 

56,6%

NM Bandhund 2021
NM Bandhund ble arrangert av Østerdalen EHK.
Vi vil takke for et flott arrangement og gratulere vinner av NM Bandhund 
21 – NJ(B)CH Bergulvsetra’s D-A Luna og eier Kjell Inge Løvlund. 
Luna oppnådde 194 poeng.

Vi gratulerer eier og hund for en god prestasjon!

Seierspallen NM Bandhund 2021
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Utstilling/Eksteriør
Det ble i 2021 utstilt og bedømt 1660 
hunder på utstilling i Norge, fordelt 
på 51 utstillinger. 
Utstillingsresultater fordelt på kvali-
tet, se tabell 15-17.
 

Oppsummert:
Resultat fra utstillingene i 2021 viser 
den samme prosentvise fordelingen 
av Exc, VG, Good og KIP, som i 
2020. Andel Sufficient har økt med 
1% fra 2020. Andel 0 er redusert med 
1% fra 2020. Det ble bedømt 382 
flere hunder på utstilling i 2021, enn 
i 2020. På grunn av korona-epidemi 
ble høydemåling og kontroll av ten-
ner/tannsett nedprioritert i forbin-
delse med eksteriørbedømming.  

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 
vil slutt takke alle for et godt sam-
arbeid i 2021, og ønske alle lykke til 
med det videre elghund arbeidet!

Tabell 15: Premiefordeling i % utstilling NEG. Kilde: Dogweb NKK

Tabell 16: CK av alle utstilte hunder NEG 2021. Kilde: Dogweb NKK

Tabell 17: CK av alle Exc NEG 2021. Kilde: Dogweb NKK
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Nye avlskriterier for 
Norsk Elghund Grå

FS i NEKF vedtok den 7. januar-2022 nye avlskriterier 
for Norsk Elghund Grå.

Avlskriteriene er utarbeidet i tråd med 
Norsk Kennel Klubbs etiske grunnre-
gler for avl og oppdrett, NEKF over-
ordnede avlspolicy, Rasespesifikk avls 
strategi NEG.

Avlskriteriene setter krav til bruks-
egenskaper, eksteriør og helse for 
hunder til bruk i videre avl for rasen 
NEG, og er et viktig hjelpemiddel for 
å nå vårt overordnede avlsmål foran-
kret i RAS:

Avlsarbeidet har som mål å holde en 
bærekraftig NEG populasjon av gode 
jakthunder med god helse, godt gemytt 
og med et rasetypisk utseende. For 
å videreutvikle Norsk Elghund Grå 
(NEG) i Norge er det svært viktig med 
størst mulig genetisk bredde i avlen.

Avlskriterier  
Norsk Elghund Grå 
Hva er endret i de nye avlskriteriene?

• Kjent DNA-status for sykdommene 
Dvergvekst og Glaukom til våre avls-
dyr. Dette er et krav for å få registrert 

valper av rasen NEG i NKK, fra 
1/6-22.

• For å få ut flere hunder i avl, samt 
stimulere til avlsfremgang for rasen, 
er det innført en begrensning i antall 
kull for både hannhunder og tisper. 
Det åpnes opp for videre avl for hann-
hunder og tisper som kan dokumen-
tere minst 25% jaktpremierte avkom.

• Utstillingskravet til hannhunder er 
endret til 1 x VG i klassene AUK, AK 
og BK.

• Det er innført begrensning i bruk 
av hunder i avl som har gitt 2 eller 
flere avkom med lungeødem, eller har 
søsken med lungeødem.

• Arvelig nyresvikt – Helsøsken og 
avkom til syke hunder kan godkjennes 
etter at de har fylt 5 år ved å fremlegge 
helseattest med blodprøve/ nyreprofil 
som bekrefter at hunden er frisk.

• Avlskriteriene er presentert i sin hel-
het på hjemmesiden til NEKF.

Lister over avlshunder  
Norsk Elghund Grå 
Avlsutvalget behandler søknader om 
avlshunder. Hunder som fyller avls-
kriteriene, legges inn på avlshund lista 
med utvidet informasjon om resulta-
ter, helse mm. Eierinfo til hunden blir 
også tilgjengelig for den som ønsker å 
komme i kontakt med hundeeier. Lis-
tene oppdateres minst en gang årlig.

Forespørsel om anbefaling 
Avlsutvalget NEG gir anbefalinger 
eller godkjenning av kombinasjoner 
fra godkjente hanner og tisper på avls-
hund lista. Hvis eier ønsker å bruke en 
hund som ikke står på avlshund lista 
vil avlsutvalget være behjelpelige med 
veiledning og en eventuell godkjen-
ningsprosess. Avlsutvalget godkjenner 
kun kombinasjoner som er drøftet 
med utvalget i forkant av paring. 

Valpeliste NEG 
Avlsutvalget legger ut anbefalte og 
godkjente paringer i egen valpeliste. 
Der finner valpekjøper utvidet info 
om kombinasjonen, fiktive stamtav-
ler mm.

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

••
•
•
••
•
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Arvelig nyresvikt 
Norsk Elghund Grå

Norges Elghundklubbers 
Forbund har over flere år 
hatt et prosjekt på arvelig 
nyresvikt på rasen Norsk 
elghund grå (NEG) i sam-
arbeid med Frode Lingaas 
på NMBU.  

FS vedtok i sak nr: 88.21 å re-starte 
prosjektet ang nyresvikt på NEG i 
samarbeid med avlsrådet for NEG. 
Prosjektgruppen består av AU NEG 
og en representant i FS.

Bakgrunnen for re- start av prosjektet 
er med bakgrunn i at det rapporteres 
om tilfeller av nyresvikt fra hunder 
under 5 år ved jevne mellomrom. AU 
NEG har fått innrapportert 15 tilfeller 
i løpet av de fem siste årene. Vi vet om 
flere hunder som har blitt syke uten 
at de er rapportert inn, slik at vi antar 
det er store mørketall. 
Det er stor sannsynlighet for at 
nyresvikt kan være arvelig. Det er 
fortsatt ukjent hvordan sykdommen 
nedarves, men at den nedarves ved 
«kompleks nedarving». Det betyr at 
det kan være et eller flere gener som 
sammen bidrar til at sykdommen 
utvikles for NEG.  Det er et ønske å 
kunne utvikle en gentest med formål 
om å unngå å avle syke hunder.

Status og formål: 
• Det er et mål å opparbeide mer 
kunnskap om denne lidelsen for å 
kunne unngå å avle syke hunder. 
• Nyresvikt har en overhyppighet hos 
Norsk elghund grå og det er ganske 
sikkert at det er arvelig betinget.
• Vi kjenner ikke hvordan sykdom-
men nedarves, men mye tyder på at 
det er en «kompleks nedarving»
• AU NEG har 15 tilfeller som er 
innrapportert de siste fem årene.

• Vi vet det er mørketall og at hunder 
dør uten at de blir rapportert inn 

Hva leter vi etter: 
• Analysemetode: Sammenligning av 
syke og friske hunder 
• Hunder med arvelig sykdom er syke 
fordi de har ett eller flere gener som 
ikke fungerer normalt; gener hos syke 
hunder er altså forskjellig fra tilsva-
rende gen hos friske hunder. 
• Hvis vi finner gener som systema-
tisk er forskjellig mellom friske og 
syke hunder, kan de være involvert i 
utvikling av nyresykdom.
• Fordi vi leter etter ukjente gener 
må vi sammenligne ALLE gener hos 
nyresyke elghunder med ALLE gener 
hos hunder som er helt nyrefriske.

Hvor mange prøver trenger vi?
Friske hunder: 
• Vi har som mål å samle 60-70 prøver 
fra gamle friske hunder over 10 år
• Av disse kan vi samle:
-  40 svaberprøver på hunder som er 12 
år eller eldre som ikke har noen nære 
slektninger med lidelsen
- 20 blodprøver av hunder som er 10 
år eller eldre som ikke har noen nære 
slektninger med lidelsen.

Syke hunder: 
• Syke hunder: 
• 20 nyresyke hunder, med blodprøve 
(EDTA, serum) 
• EDTA-blod til DNA-forskning 
• Serum til støtte av diagnosen 
• Biopsi fra nyret hvis hunden avlives. 

Det er viktig med åpenhet rundt dette 
og at oppdrettere og hundeeiere bidrar 
til å få oversikt og kunnskap nok slik 
at vi kan unngå å avle syke hunder. 
Ved å få utviklet en gentest vi vi få 
viktig info om hvordan kombina-
sjoner kan benyttes og ikke.  Ved at 
flere vet om dette kan vi sikre flere 
prøvesvar og at hundeeiere og veteri-
nærer bidrar til at det tas nødvendige 
prøver av hunder som må avlives før 
de faktisk er avlivet. Det er også viktig 
at hundeiere bekrefter diagnosen på 
hunden til AU NEG. 

Følg link under for mer info om prø-
vetagning:
https://elghundforbundet.no/wp-
content/uploads/2021/06/Blodprove-
skjema-NEG.pdf

Ta kontakt med AU-NEG eller Ellen 
Tråen/FS/NEKF for mer info.
Ellen Tråen – 95780788, 
Isak Halvorsen - 40226590
På forhånd takk!

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

AU NEG 
Arvelig nyresvikt Norsk Elghund Grå. 

 

Tabell 1 : 

 

 

Elghunden nr. 1 | 2022         17



Nytt fra avlsutvalget  
Norsk Elghund Sort

Vi er nå godt inne i et nytt år for Norsk elghund sort og 
vi kan se tilbake på et produktivt år på mange måter. All 
statistikk for året 2021 tar vi for oss i årsmeldingen som 
skal behandles og godkjennes av RS og årsmeldingen vil 
bli publisert på NEKF hjemmeside omtrent når dette 
bladet ligger i postkassen.

Vi ønsker allikevel å komme med 
noen nøkkeltall for fjoråret i denne 
utgaven av Elghunden. Året startet 
med nyheten som vi i avlsutvalget og 
dere hundeeiere har ventet lenge på 
– oppstart av testing og stambokfø-
ring for BÅDE grønn stær/glaukom 
og ataksi. Dette gir oss et helt annet 
utgangspunkt for helse i avlsarbeidet, 
og vi kan nå ha full kontroll på disse 
sykdommene ettersom resultatene 
nå blir offentliggjort og synlige for 

alle. Dette ferdigstiller arbeidet som 
vi påbegynte i 2016. I løpet av året vil 
NEKF v/ AUNES søke NKK om 
at kjent DNAstatus på grønn stær/
glaucom og ataksi hos foreldredyr blir 
et krav for registrering av avkom hos 
NKK. Dette betyr at det ikke lenger 
vil fødes NES som utvikler grønn stær 
eller ataksi. 

Igjen må vi rekke en STOR takk til 
dere hundeeiere som har rapportert 

om tilfeller, ordnet med blodprøver og 
svaberprøver, kjørt hunder til NMBU 
og vært tålmodige i tiden det har tatt 
for forskningen å gi resultater.

Overgangsvirvel
Den andre store helse-nyheten i år er at 
arbeidet med LTV (lumboscral transi-
tional vertebrae) eller overgangsvirvel 
har skutt fart. Veterinær Jon Andre 
Berg ved Anicura Jeløya Dyresykehus 
er i gang med en doktogradsstudie om 
overgangsvirvel og helseplager hos 
elghund, og her sitter norske elghund 
sort i førersetet. NEKF har satt helse 
på kartet, og var en av de første rase-
klubbene som etterspurte mer kunn-
skap om overgangsvirvel. Etter hvert 
inkluderer denne studien til sammen 
14 raser og 15 000 rtg bilder. Mer om 
dette arbeidet kan du lese i artikkelen 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort (AUNES) er underlagt 
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) og skal arbeide for å 
ivareta helse, gemytt, alvsbredde/genetisk variasjon og ekste-
riør i avlsarbeidet med Norsk Elghund Sort. Avlsutvalget skal 
ha oppdatert liste over godkjente avlshunder og et arkiv over 
disse med bilder. Det er også utarbeidet en liste over unge og 
lovende hannhunder som ikke er jaktpremiert enda. 

Det skal føres statistikker for rasen, oversikt over helsestatus, 
og det skal behandles søknader om godkjenninger av parringer 

og avlshunder. Avlsutvalget fører også statistikk i forbindelse 
med avl og avkom. Disse resultatene er en del av årsmeldingen 
som legges frem på NEKF´s Representantskapsmøtet hvert år.

Avlsutvalget består i skrivende stund av 4 medlemmer, som er 
spredd geografisk rundt i landet for å kunne ha et bredt kon-
taktnettverk. Det er forbunds-styret i NEKF som til enhver tid 
innsetter utvalget og dets medlemmer. Avlsutvalget arbeider 
ut ifra Instruks for avlsutvalgene.

Leder, Camilla Hartz Repshus
2450 Rena. Tlf: 47 29 65 29. 
Epost: camirep@gmail.com

Harald Holm
7391 Rennebu
Tlf: 95 23 25 35
Epost: ha.holm62@gmail.com

Knut Olav Mellemsæter
7343 Vognill
Tlf: 48 01 69 66
Epost:  ko.mellemsaeter@ 

gmail.com

Rita Vasland
4735 Evje
Tlf: 99 24 24 98
Epost:  post@ 

evjehundepensjonat.no

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT
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«Overgangsvirvel hos norske elghund 
sort og norsk elghund grå», i dette nr 
av Elghunden.

Helsundersøkelsen
NEKF har satt avl og helse på 
dagsorden, og gjennomførte Hel-
seundersøkelsen for elghund i 2021. 
Spørreundersøkelsen som gir ut til 
våre to norske elgundraser – norsk 
elghund sor og norsk elghund grå 
– bekreftet våre oppfatninger om at 
elghundene er svært gode familie og 
brukshunder. Undersøkelser slo nok 
også i hjel en del gamle myter, spe-
sielt med tanke på gemytt. Mer om 
helse-undersøkelsen kan du lese i dette 
bladet.

Avlsstrategi og  
fremtiden for NES
NEKF vedtok overordnet avlststra-
tegi i 2021 og AU NES sitt arbeide 
skal gjenspeile dette. Dette innebærer 
blant annet å ta helseutfordringer på 
alvor. Vi er helt avhengig av at dere 
hundeeiere rapporter om sykdom-
mer. Sykdommer og tilstander som 
viser seg å ikke være enkelt-tilfeller 
– vil AU NES selvfølgelig følge opp. 
Rapportene dere gir oss behandles 
konfidensielt med mindre noe annet 
er avtalt.

Avlsarbeidet har som formål å bevare og 
helst øke det genetiske mangfold på en 
slik måte at man avler hunder med god 

helse, gode bruksegenskaper, rasetypisk 
eksteriør og et godt gemytt.
NEKF, ved FS og avlsutvalgene, er gitt 
oppgaven med å forvalte avlsarbeidet 
for de respektive rasene. NKK grunn-
leggende avls-strategi, avlsinstruksene 
og RAS dokumentene vil være førende 
for dette arbeidet. Avlsarbeidet skal være 
faglig forankret og følge NKK`s etiske 
regler for avl og oppdrett. Avlsarbeidet 
skal fange opp den enkelte rases varia-
sjon i bruksmåte og tiltak baseres på 
dokumenterte fakta. Det skal utarbeides 
langsiktige mål med utgangspunkt i den 
enkelte rase og dennes hele populasjon.

Det har vært avlsutvalget sin klare 
strategi at for å kunne forbedre en 
egenskap gjennom avlsarbeidet for 
vår utrydningstruede rase, så må 
første prioritet være en bærekraftig 
og FRISK populasjon med god avls-
bredde. Hvis vi selekterer for hardt 
på f.eks. jaktegenskaper og ikke har 
søkelys på helse og avlsbredde, vil vi på 
sikt «tape terreng» og ende opp med 
smal avlsbredde og uavklarte helseut-
fordringer. Dette er oppskriften på å 
avle seg inn i det berømte hjørnet. 

Det har også vært viktig å få opp 
populasjonstallet og øke antall regis-
trerte kull årlig, nettopp for å ha et 
utvalg å selektere fra de kommende 
årene. Enda må populasjonstallet kla-
tre noen flere trinn før vi kan endre 
alvskriteriene og starte arbeidet med 

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT

Holtehagens Alvin

Foto: Roar Husetoft

seleksjon for enkelte egenskaper. Vi 
håper at vi innen den tid har fått på 
plass indeksberegning for de fleste 
egenskapene vi selekterer for – og 
at avl etter hvert kan basere seg på 
indeks-avl, slik vi i dag bruker HD 
indeksen. 

Norsk elghund sort har hatt en 
rivende utvikling de senere årene, 
bare i 2021 ble det registrert 362 nye 
avkom. Dette er 132 flere valper enn 
året før! En slik popularitet og popu-
lasjonsvekst kan ha store konsekvenser 
for en liten rase og kan føre til at avl 
spinner ut av kontroll og man mister 
den avlsmessige fremgangen. Slik er 
heldigvis ikke situasjonen for norsk 
elghund sort. Vi har sammen klart å 
balansere helsearbeidet, avlsbredden, 
jaktegenskapene og eksteriøret på en 
slik måte at alle piler peker opp og 
frem, noe nøkkeltallene for 2021 viser.
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Nøkkeltall fra 2021
Alt av tallmateriale til statistikker er 
hentet fra dogweb NKK. 

Avl
Registreringstall siste 10 år for norsk 
elghund sort

Figur 1 Registreringstallene for rasen 
har mer enn doblet seg siden 2012, og 
det er lite som tilsier at utviklingen har 
nådd sin topp. Det er stadig etterspør-
sel etter valper. I skrivende stund 15 
mars 2022 er det allerede registrert 
over 50 valper.

Gjennomsnittlig innavlsgrad
Figur 2 Vi holder oss godt innenfor 
grensen NKK har satt for gjennomsnitt-
lig innavlsgrad. Dette er et av tegnene 
på at avlsarbeidet er på vei i riktig ret-
ning til en bærekraftig populasjon med 
god avlsbredde, og vi i AU NES merker 
at det er lettere å finne flere alternati-
ver til parring nå enn det var for 7 år 
siden.

Helse
HD - hofteleddsdysplasi
Figur 3 HD utvikling per årskull 
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Figurer til Elghunden – husk å få med bildeteksten under hver figur "#$% MERK på figur nr 4 om HD så 
må du også kopiere/flytte over den røde sirkelen som skal markere området med fremgang, denne 
er ikke en del av den opprinnelige grafen og er satt på etterpå "#$% 

 

 

 

Figur 1 Antall registrerte avkom siste 10 år 
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Figur 3 Prosent andel HD rtg av årskull NES 

 

 

Figur 4 HD utvikling NES 2010-2020 
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Figur 3 Prosent andel HD rtg av årskull NES 
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Jaktegenskaper for 
jaktprøveåret 2021

Figur 5 1. premie prosenten holder seg 
stabil også i år med 53% 1. premier når 
alle skogsdager sees under ett.

Figur 6 og 7 Andelen med 1. premier er 
lavere på samlet prøver sammenlignet 
med separat prøver.

 

Figur 8 og 9 

 

Figur 5 Premiefordeling i % - 314 skogsdager 

 

 

Figur 6 1 dags samlet, % premiefordeling - 40 skogsdager 

 

Figur 7 2 dags samlet, % premiefordeling - 54 skogsdager 
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Figur 4 Etter innføring av indeksavl for 
HD i 2017, så ser man nå en tendens til 
bedring i HD resultater for norsk elg-
hund sort. Samme tendens finner man 
også hos norsk elghund grå, noe som 
øker sannsynligheten for at dette med-
fører riktighet.
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Figur 11 Prosentvis fordeling av premiegrader per årskull - jaktprøve bandhund NES 

 

 

Figur 12 Utvikling moment 1 SØK 
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Jaktegenskaper og avlsmessig 
fremgang 2000-2020

Figur 10 Figuren viser at mellom ca 
25-35% av hvert årskull har startet på 
jaktprøve. Grunnen til nedgang i 2020 
er at flere hunder venter til de er godt 

over 1 år før de starter sin første prøve. 

Figurene nedenfor viser statistikk 
hvor hver hund i hvert årskull kun har 
fått bidra med 1 prøve, sin beste prøve. 
Statistikken er derfor ikke påvirket 
av hunder som går mange 1. premier 
eller mange 0. premier.

Prosentvis fordeling av premi-
egrader per årskull

Figur 11 Av de hundene som starter på 
jaktprøve fra hvert årskull, er det mel-

lom 55-78% som oppnår 1 premie.

• Trenden for 1. premier er svakt 
økende i løpet av 20 år – dette indi-
kerer en positiv utvikling. 
• Trenden for 2. premier er svakt syn-
kende i løpet av 20 år
• Trenden for 3. premier er svakt 
økende i løpet av 20 år
• Trenden for 0 premier holder seg 
stabil over 20 år.

Totalt sett så er det en positiv utvik-
ling per årskull for Norsk elghund 
sort.

Figurene 12-16 viser statistikk som 
fremstiller graden av avlsmessig 
framgang per moment 1-5 basert på 
poeng de siste 10 år. Hver hund har 
kun bidratt med 1 prøve i statistik-
ken, sin beste prøve, og det er regner 
gjennomsnitt for momentpoenget for 
hvert årskull. Dette er gjort for at sta-
tistikken ikke skal preges av hunden 
som går til mange 1. premier og høye 
poengscore i momentene, eller hun-
der som går til mange 0. premier med 
lave momentscore, f.eks der ekvipasjen 
ikke har kommet for dyr. 
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Figur 14 Utvikling moment 3 INNPÅSTILLING 

 

Figur 15 Utvikling moment 4 OPPFØRSEL FREMFOR/VED SYN 

 

Figur 16 Utvikling moment 5 SPORING 
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Figur 17 Utvikling gjennomsnittlig poeng på bandhundprøve per årskull 
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Det er framgang i alle momenter de 
siste 10 år.

Tallene viser en positiv utvikling 
både når man ser premiegrader per 
årskull, utvikling i gjennomsnittlige 
momentpoeng og utvikling i gjen-
nomsnittlig poengsum på 1. premier. 
Dette er svært gode resultater, til tross 
for at en del godkjente parringer er 
kategori 2 parringer – hvor kun en av 
foreldredyrene er jaktpremiert.

Figur 17
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Avlsutvalget stiller krav til 
oppdretterne
Vi har opplevd en eventyrlig aktivitet 
for norsk elghund sort. Dette gjen-
speiler seg på alle områder, jaktprø-
ver, utstillinger, avl og helse. Vi ser 
også en del nye oppdrettere og dette 
er svært positivt. Aktiviteten medfører 
også mye jobb for avlsutvalget som til 
nå i stor grad har bistått tispe-eiere 
med å finne alternativer til parring 
og godkjente kombinasjoner. Vi ser 
enkelte oppdrettere som nok i liten 
grad har satt seg inn i avlsanbefa-
lingene for rasen og for godkjente 
kombinasjoner. For å lette arbeidet 
for avlsutvalget fremover ønsker vi 
at oppdrettere som tar kontakt med 
spørsmål om parringspartner – setter 
seg inn i avlsanbefalingene for rasen 
på elghundforbundet.no og finner 1-2 
alternativer til hannhund, før de tar 
kontakt med avlsutvalget for godkjen-
ning. Det er utarbeidet mye informa-
sjon og det skal lett la seg gjøre å sette 
seg inn i avlsanbefalingene som ligger 
tilgjengelig på elghundforbundet.no.
Vi har mange oppdrettere som kjen-
ner rasen godt og som selv ser seg ut 
partner til sine tisper før de tar kon-
takt med oss for godkjenning – dette 
letter arbeidet for AU NES. Hvis 
utviklingen for norsk elghund sort 
fortsetter med høye årlige registre-
ringstall, så ser vi oss nødt til å ansvar-
liggjøre enkelte oppdrettere noe mer.
Dette må være på plass før du vurde-
rer parring:
• Premiering på utstilling
• HD rtg
• Kjent genstatus for grønn stær/glau-
com og ataksi

Vi anbefaler STERKT at hunden 
også er jaktpremiert på bandhund-
prøve.

Nå som våren er i anmarsj arrange-
res det en rekke bandhundkurs rundt 
om i landet. Dette er svært matnyt-
tige kurs hvor man får god innføring 
i preging av hund, jaktformen, prøve-
formen og kan knytte bekjentskaper. 
Det hele gjør det lettere å starte på sin 
første jaktprøve. Alle har en god jakt-
hund – men det vet bare du. Start på 
jaktprøve og la andre få se! Valpekjø-
pere fortjener også å kunne velge valp 

Foto: Rune Arevoll

fra foreldre med godt dokumenterte 
egenskaper!

Helt til slutt vil Knut Olav Mellem-
sæter og Camilla Hartz Repshus få 
takke for flotte år i avlsutvalget og 
den tilliten dere svarthundeeiere har 
vist oss! Dette har vært en eventyrlig 
reise og vi synes vi kan se tilbake på et 
vellykket avlsarbeid. Vi har blitt kjent 
med mange og lært mye underveis. 
Vi kommer nok til å ha abstinenser 

for avlshundlister og statistikker en 
stund og vil alltid sette pris på en 
svarthundprat, men tiden er inne for 
nye utfordringer på svarthundefronten 
for oss begge to. Vi ønsker AUNES, 
dere hundeeiere og avlsarbeidet riktig 
lykke til videre!

For AUNES
Camilla Hartz Repshus
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Nytt fra Avlskontakt 
Østsibirsk Laika

2021 har vært et positivt år 
for avlsarbeidet med 
Østsibrisk Laika. 
Avlskontaktene har bestått 
av Tommy Sønsterud Myren 
som har vært avlskontakt i 
flere år og undertegnede 
som ble innvalgt våren 2021.

Registreringer
Antall registrerte norskfødte kull lig-
ger sånn ca på gjennomsnittet for de 
10 siste åra med 7 registrerte kull i 2021 
kontra 4 til 9 registrerte kull i åra 2010-
2020 med unntak i 2017 da det ikke ble 
registrert noen norskfødte kull. Det som 
er veldig positivt for 2021 er at av de 7 
registrerte kulla så er 6 av dem godkjent 
og rekommandert av oss avlskontakter. 
Dette er veldig gledelig og all heder til 
oppdretterne som jobber seriøst og stiller 
sine hunder på jaktprøver og utstilling i 
tillegg til å HD-røntger hundene før de 
blir brukt i avl. Det siste kullet er en etter-
registrering av et kull født i 2017.
Det ble i 2021 registrert 29 valper fordelt 
på de 7 kulla. I tillegg er det registrert 4 
importer, 3 fra Sverige og 1 fra Finland.

Helse 
Vi skulle gjerne sett en økt andel av antall 
HD-røntgede hunder. Kun 18 % av 
registrerte hunder i perioden 2012-2021 
er HD-røntget. Andelen med svak HD 
er på 7% (4 hunder) men dette blir litt 
usikre data for rasen generelt med så få 
røntgede. Avlskontaktene er ikke gjort 
kjent med andre sykdommer for rasen 
i 2021 og Østsibirsk Laika anses som en 
sunn og frisk rase. Hvis noen har hunder 
med sykdom som kan være genetisk og/
eller arvelig belastet så oppfordrer vi på 

det sterkeste om å informere oss om det 
slik at vi har best mulig oversikt over 
helsetilstanden til rasen vår.

Utstilling
Det har vært noe mindre deltagelse på 
utstilling både i 2020 og 2021. Covid-
19 får nok ta det meste av skylden for 
dette. Det ble gjennomført 38 bedøm-
melser både i 2020 og i 2021, kontra ca 
50 bedømmelser pr år de forrige 5 åra.
Andelen med Excelent og Very Good de 
10 siste årene er veldig stabil og ligger 
samlet i 2021 på ca 85%

Jaktprøver
Laikarasene kan premieres på jaktprøver 
for elg og skogsfugl i Norge 
•  Skogsfugl, ingen starter kjent. 
• Elg 
 -  Det var 27 starter for rasen totalt i 

sesongen 2021 i Norge fordelt på 17 
hunder (Dogweb 27/2 2022).

  • 1p: 9 stk
  • 2.p: 4stk
  • 3.p: 2stk
  • 0.p: 12stk

AVLSKONTAKT ØSTSIBIRSK LAIKA

Foto: Randi Marie Glomsrud

avlskontakt Østsibirsk Laika 

 
Tabell 1: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antall hunder 11 15 19 19 21 17 15 20 17 13 17
Jaktprøvedager 15 18 25 28 33 26 24 34 31 26 27
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Nytt fra Avlskontakter 
Svensk Hvit Elghund

Avlskontaktene for Svensk Hvit Elghund i Norske 
Elghunklubbers Forbund (NEKF) er også medlemmer i 
raseklubbens avlsråd. Svensk Vit Älghundsklubben er en 
felles klubb for Norge, Sverige og Finland. Klubben er en 
organisert inn under Svenska Alghundklubben.

Avlskontakter i NEKF har i 2021 vært 
Freddy Grønlund og Lars Dolmseth. 

De norske medlemmene i raseklub-
ben har i løpet av 2021 etablert en 
egen interessegruppe for Svensk Hvit 
Elghund. Dette i den hensikt å organi-
sere raseklubbens interesser bedre på 
norsk side. Leder i interesseforeningen 
er Inga Berit Lein (Trøndelag), og i 
styret sitter Freddy Grønlund, Lars 
Dolmseth, Tone Kampevoll og Erik 
Asklund. Martin Vågeng er kasserer. 
Interesseforeningen vil jobbe etter 
NKK og NEKF sine retningslinjer 
for å fremme Svensk Hvit Elghund i 
Norge, gjennom avlsarbeid, utstillin-
ger og jaktprøver. Avlsrådet i klubben 

er også utvidet med et norsk medlem 
til. Maja Alstad Amdahl, Bindal er 
tatt inn som en ekstra for å bidra i 
avlsarbeidet.

I 2021 har raseklubben initiert et pro-
sjekt ovenfor Svenska Alghundsklub-
ben/Svenska Kennelklubben med det 
formål å øke rasens genetiske varia-
sjon. Det er ikke fattet noen konkrete 
vedtak foreløpig, men i korte trekk vil 
dette dreie seg om en åpning av stam-
bok for å kunne hente inn nytt blod 
i rasen. Raseklubben har registrert 
arbeidet som er gjort innen Lunde-
hund og øvrige raser, og vil også søke 
å støtte seg på NKK i dette arbeidet 
etter hvert. Den formelle dialogen 

vil sannsynligvis måtte gjøres på 
NKK/SKK-nivå, for å sikre en god 
forankring av prosjektet, men ansva-
ret vil naturlig ligge hos SKK da de 
har ansvar for rasen som svensk- i 
utgangspunktet.

I samarbeid med Troms Elghund-
klubb vil vi arrangere en samling for 
hvithundeiere 12.-14. augugst 2022. 

Hensikten med samlingen er å spre 
kunnskap og rasen, og gi raseklubbens 
medlemmer en mulighet for å sam-
les for å kunne delta på utstilling, gå 
blod- fersksport eller bandhundprøver. 
I tillegg tilbyr vi faglige foredrag om 
elghund med fokus på jakt og ekste-
riør.

Målsetningen for helga er at vi samles 
så mange som mulig, helst med hvit-
hund, og at vi lørdag 13. august 2022, 
en gang i tidsrommet mellom 1200-
1500, klarer å få tatt et gruppebilde 
som viser at det er ganske mange som 

AVLSKONTAKTER SVENSK HVIT ELGHUND

AVLSKONTAKT ØSTSIBIRSK LAIKA

Sosiale medier
Østsibirsk Laika har sin egen fane på 
hjemmesiden til www.elghundforbundet.
no Her finnes litt generell info om rasen, 
diverse lenker og lister over godkjente 
avlshunder og godkjente parringer. Disse 
listene oppdateres med jamne mellom-
rom. I 2021 ble RAS-dokumentet for 
Østsibirsk Laika revidert. Det er et arbeid 
som skal gjøres hvert 5. år og statistikk 
skal oppdateres årlig. RAS-dokumentet 
ligger under fanen Dokumenter på 

hjemmesiden. Vi har også opprettet en 
egen FB-side som heter «Avlskontakt for 
Østsibirsk Laika». Her blir det publisert 
godkjente parringer, nye godkjente avls-
hunder og annen relevant info.

Til slutt vil jeg oppfordre så mange hun-
deeiere som mulig til å røntge sine hun-
der, melde fra om eventuelle sykdommer 
og stille på jaktprøver og utstilling. Det er 
de eneste verktøyene vi har for å se objek-
tivt på om vi fortsatt har en rasetypisk 

og frisk rase, samt hvordan våre hunder 
fungerer og om den avlen vi gjør faktisk 
er riktig.

Med vennlig hilsen
Ingar Hanssen
Avlskontakt Østsibirsk Laika
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foretrekker Svensk Hvit Elghund! 

Arrangementet gjennomføres på 
Tømmerneset Leirsted, som ligger 
i Troms, ca 18km øst for Finnsnes. 
Troms Elghundklubb har eksteriør-
utstilling samme helg, med utstilling 
av alle elghundraser både lørdag 13. 
og søndag 14. augugst, på samme 
sted. Helga etter, den 19. og 20. august 
gjennomføres også en internasjonal 
NKK-utstilling i Tromsø, for de som 
kan tenke seg et ferieopphold i områ-
det, og gjøre unna noen utstillinger 
samtiidig!

Programmet vi ser for oss er som 
følger:

Oppstart fredag 12. august- med 
ankomst til området i løpet av dagen. 
Arrangementskomiteen vil være på 
plass og etablere samlingspunkt for 
Hvithunder med eget telt/grillsted. 
Det vil være mulig å gjennomføre 
sporprøver/bandhundprøver etter 
avtale på forhånd. 1900 prøver vi å 
få til et foredrag på om lag en times 
tid, hvor fokuset er trening/gjen-
nomføring av jakt med elghund. I 
fortsettelsen av dette vil vi kunne ha 
en orientering fra raseklubben, om 
status i avlsarbeid og klubbarbeid.

Lørdag 13. august er det eksteriør-
utstilling alle raser- og vi håper det 
stiller mange hvite der. Videre vil 
det la seg gjøre å få gått ettersøks- 
og bandhundprøver. Prøvene i helga 
gjennomføres ved at man melder 
seg opp via NKK-nettside, og finner 
Troms Elghundklubb sine prøver 
innen disse kategoriene- separate 
prøver. Kontaktperson i Troms Elg-
hundklubb er Helge Jakobsen, mail 
hjakobsen67@gmail.com . Så avta-
les gjennomføringen på en av disse 
dagene vi er samlet. På dagen lørdag 
ønsker vi å få tatt et gruppebilde med 
så mange som mulig av oss, med og 
uten hund; dette for å reklamere for 
rasen i våre medlemsblad i Sverige 
og Norge- samt på sosiale medier! 
En gang mellom 1200 og 1500 håper 
vi at vi har de fleste med på det. Litt 
fleksibelt på tid- ut i fra hvordan 
eksteriørutstillingen går av stabelen.

Lørdag kveld prøver i å få arrangert 

nok et foredrag. Vi håper vi kan dra 
veksler på at vi har utstillingsdom-
mere fra NKK på leirstedet, og kan 
bruke de til å orientere oss, og svare 
på eventuelle spørsmål om eksteriør 
og utstilling. I tillegg er vi i arran-
gementskomiteen representanter for 
Avlsråd og Styrelse i klubben, og vi 
vil gjerne ha innspill fra medlemmene 
våre til vårt arbeid. Og så håper vi at 
vi klarer å være litt sosiale i løpet av 
helga!

Søndag 14. august er det nok en utstil-
ling, og muligheten for å gå prøver er 
fortsatt til stede. Samlingen avsluttes 
ved avslutningen av utstillingen- ca 
1600-1700.

Vi håper flere av dere kan tenke dere 
å møte oss denne helga! Vi ønsker en 
uforpliktende påmelding innen 15. 

juli 2022 til en av oss undertegnede, 
med tilbakemelding på hvordan man 
kan tenke seg forlegning. Det vil gi oss 
muligheten til å sette en prioritering 
på hvem som får leie rom på selve 
leirstedet, samt at vi i samarbeid med 
Troms Elghundklubb kan planlegge 
organisering av campingen. Kon-
taktinfo; Lars på l_dolmseth@hot-
mail.com eller 0047 97048705. Tone 
på finnkamp@hotmail.com eller tlf 
0047 92250491.

Mvh Lars Dolmseth og Freddy Grøn-
lund, Avlkontakter.

Blaxås Lomi  
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BLINKSKUDDET  

Iselin og Luna (NEG) nyter naturen på heian.  Foto May L Barseth

Ask og Embla Foto: Per-Kaare Holdal

To trøtte jenter en lang vinterjakt dag. 
Foto: Beate Geitle

Balder av Gausbu. Hyttetur Foto:Målfrid HovdenFoto: Thomas Hopland
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14.  TROMS EHK: 
Solvar Nordheim, Tortenlia 40, 9303 Silsand 
Mail:solvar@ettersok.info / Tlf: 90590830 

15.  HELGELAND EHK: 
Espen Dahl-Mortensen,  
Horvnesveien 103, 8803 Sandnessjøen 
Mail: espendahl82@hotmail.com / Tlf: 98299025    

16.  HADELAND EHK: 
Trond Bang, Oppdalslinna 500, 2740 Roa 
Mail: trond-bang@hotmail.com / Tlf: 41427570 

17.  VEST-AGDER EHK: 
Erik Skogen, Røyselandsveien 72, 4516 Mandal 
Mail: eskogen@online.no / Tlf: 90202904 

18.  FINNMARK EHK: 
Trond K Hansen 
Røsslyngveien 20, 9912 Hesseng 
Mail: t-k-han@online.no  / Tlf: 97529077 

19.  SALTEN EHK: 
Veronica Lundli 
Regine Normannsvei 90, 8019 Bodø 
Mail: Leder@saltenehk.no  / Tlf: 90865714 

20.  JOTUNFJELL FJORDANE EHK: 
Dag Helge Lianes 
Venlivegen 41, 2658 Espedalen   
Mail: dhlianes@stayon.no / Tlf: 45043155 

21.   HORDALAND EHK: 
Vidar Stene Hellås 
Velte 42, 5452 Sandvoll 
Mail: vidar71@gmail.com / Tlf: 95194702 

22.   NORD-HÅLOGLAND EHK:  
Erwin Jacobsen 
Pb 545, 8401 Sortland  
Mail: flesnes24@gmail.com / Tlf: 41629170

1.   FOLLO & ØSTFOLD EHK: 
Gjermund Bønøgård, Aremarkveien 3586, 1798 Aremark 
Mail: leder.foehk@gmail.com / Tlf: 90568932 

2.   OSLO-OMRÅDETS EHK: 
Ole Anders Stenby, Toreidvegen 168, 1925 Blaker 
Mail: ole.anders.stenby@gmail.com / Tlf: 95295253 

3.   VESTFOLD EHK: 
Eivind Lindseth, Åsgårdveien 2, 3090 Hof 
Mail: eivind.lindseth@el-fas.no / Tlf: 90507072 

4.   TELEMARK EHK: 
Lars Jørgen Lassen, Hellestvedtveien 165, 3965 Telemark 
Mail: larsjlassen@gmail.com / Tlf: 46415544 

5.   AUST-AGDER EHK: 
Marte Bakka Haugen, Ytre Haugen 22, 4993 Sundebru 
Mail: marte.bakka@icloud.com / Tlf: 91118292 

6.   BUSKERUD EHK: 
Håkon Fredrik Borgen, Gjerdesmetten 8, 3320 Vestfossen 
Mail: Haakonfb@hotmail.com / Tlf: 97508386 

7.   HALLINGDAL & VALDRES EHK: 
Morten Lien, Austsidevegen 1920, 2937 Begna 
Mail: morten@begnabruk.no / Tlf: 47010368 

8.   VESTOPPLAND EHK: 
Morten Skoglund,  
Klomsteinrovegen 280, 2836 Biri 
Mail: mortenskoglund@hotmail.com / Tlf: 97057314 

9.   GUDBRANDSDAL EHK: 
Jan Erik Brenden,  
Nedre Kolstadrovegen 26, 2630 Ringebu 
Mail: formann@gehk.no /  
Tlf: 91171680 

10.   HEDMARK EHK:  
Kjell Erik Skaug, Ringsakerveien 684,  
2483 Brummunddal 
Mail: Kjell.Erik.Skaug@
strandunikorn.no /  
Tlf: 41579824 

11.   ØSTERDALEN EHK:  
Roger Olsson 
Bjønnkroken 23,  
2500 Tynset 
Mail: jan.roger.olsson@
domstol.no  
Tlf: 95946025 

12.  NORD-TRØNDELAG EHK: 
Stian Haugan  
Nordkleiva 221, 7660 Vuku 
Mail: stian.haugan@hotmail.com 
Tlf: 91707373 

13.  SØR-TRØNDELAG EHK: 
Jan P Løseth  
Lundadalsvegen 145, 7232 Lundamo 
Mail: japettel@online.no   
Tlf: 41234501 
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Årsmøte og premieutdeling 

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

Follo og Østfold EHK 
avholdt årsmøte på 
Slettemoen i Rakkestad 
den 24.02.2022. Totalt 
møtte 30 stemmeberetti-
gede medlemmer. 
Årsmeldingen og regnska-
pet ble godkjent. 
Virksomhetsplanen ble 
godkjent med en endring 
på ungdoms satsingen, 
hvor beløpet ble økt 
betraktelig. Årsmøte god-
kjente styrets forslag av 
RS-saker. 

Valget ble godkjent med følgende 
resultat: 
Leder: Gjermund Bønøgård
Nestleder: Henning Holtet
Styremedlem: Svein Kristiansen
Styremedlem: Pål Orhaug
Styremedlem: Line Marita Olsen
1.Vara til styret: Jørn Rangvald Skul-
lerud
2.Vara til styret: Willy Grønstvet
Revisor: Rune Engen
Vara revisor: Knut Herland

Hederstegn- Norske 
Elghundklubbers Forbund 
Klubben kunne stolt dele ut sølvmer-
ket for verdifull personlig innsats for 
klubben og elghundsaken til: Kristian 
Amundrød,Kåre Undrum og Jan Lie.

Årets championat vinnere:
Nede fra venstre: Jan Birger Holth Koimyra´s Gregers NO30702/20 S(L)JCH, FINJCH, 
NORD JCH.
Morten Kvisler Storm NO49385/18 S(L)JCH, NUCH 
Odd Lindstad Johansen Frøken NO49397/19 N(B)JCH, NUCH 
Bak fra venstre: Ellen Rusvik B.L.Sari av Jeskefjell NO45351/20
NORSK JUNIORVINNER, DANSK JUNIOR CHAMPIONAT
Jørn Ragnvald Skullerud Tåråfjell´s D-Bolt NO41503/20 N(L)JCH 
Stein Johansen Nadja Frå Håggåstuggu NO46734/18 N(B)JCH 
Tore Syverstad Engholmen´s Brutus NO39809/17 NUCH 
Ikke tilstede: Andreas Erikson Iverkammen´s B-Kompis NO28150/19 N(L)JCH
Ola Olson Kolaberget´s Om SE21399/20 N(L)JCH
Stian Wilhelmsen Hunter NO36817/19 NUCH, DKUCH NORSK JUNIORVINNER
Miroslav Stepanov R-F Rexis NO41253/17 S(L)JCH, FINUCH,DKUCH
Knut Norum Bjørnerødborgen Frøya NO38700/18 NUCH
Erlend Rindal Andersen Tinnlosen´s SC Atlas NO35934/20 N(L)JCH
Nils Erik Aanonsen Øs Stand NO46054/15 N(L)JCH
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Årsmøte 2022

HALLINGDAL OG VALDRES EHK

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

Årsmøtet ble avholdt 18.februar på Oset høyfjellshotell, 
Golsfjellet. Leder Morten Lien ønsket velkommen, og star-
tet møtet med ett minutts stillhet for å hedre minnet etter 
Øyvind Brenno som gikk bort 29.12.21. Øyvind var en dyktig 
og høyt respektert løshunddommer. Han var alltid reflektert 
og saklig, og ble lyttet til der han deltok. Han var en ressurs 
i klubben gjennom mange år, og han vil bli dypt savnet. 

Deretter ble de tradisjonelle årsmøtesakene behandlet og 
vedtatt. Morten Lien ble gjenvalgt som leder. Det ble også 
gjenvalg på de andre styremedlemmene som var på valg. 

Etter årsmøtesakene orienterte Morten litt om fjorårets UM-
arrangement som klubben hadde ansvar for sammen med 
Vest-Oppland ehk. samt inneværende års NM-løshund. Det 
skal arrangeres av de samme klubbene. I fjor som i år går 
arrangementet med Nythun fjellhotell som base. Vi gleder 
oss til å ta i mot deltakere fra hele landet 12 . -13. oktober.

Når vi endelig kunne avholde årsmøte igjen var det gledelig 
å kunne dele ut premier både for prøveåret 2020 og 2021.
Fem av klubbens medlemmer har oppnådd championat med 
sine hunder i perioden. Vi gratulerer alle som oppnådde 
premiering på våre prøver, og spesielt klubbens medlemmer 
som oppnådde championat.

Trackerpremie: Styret bestemte at trackeren fra forbundet 
skulle gå til den yngste hunden med 1. premie løshund i prøve-
sesongen 2021-2022. Vinneren ble Skinnemoens Odin NO 
35826/21 10 mndr. Eier Gjermund Bønøgård.

Vandrepremie: Beste hannhund og kombipokalen vunnet av 
Jørn Ragnvald Skullerud med Tåråfjell´s D-Bolt NO41503/20 
N(L)JCH 

Bak f.v. Nils Eirik Sogn Espeseth (NJ(L)CH), Kåre Olsen (NUCH+NJ(B)
CH), Jarle Auren (NJ(L)CH), Pål Gjermund Huset (Beste unghund-
tispe)
Foran f.v. Hans Solbrekken Ruud (NJ(L)CH + Beste unghund-hann), 
Terje Terum (NJ(B)CH) 
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Årsmøte 2022
Årsmøte for 2021 ble avholdt på Vågå hotell den 19.02.2022. 
Etter en lang tid med korona-restriksjoner så var det trivelig 
å kunne samles fysisk igjen. Vanlige årsmøtesaker ble tatt 
opp. 24 medlemmer møtte.

Årsmøtet for 2020 ble gjennomført på teams.  Champio-
natskjold for 2020 og 2021 ble delt ut på årsmøtet. Det har 
vært to gode sesonger for klubbens hunder på utstilling og 
jaktprøver.

JOTUNFJELL FJORDANE EHK

Eiere/førere til championatvinnere samt eiere/fører til de som gikk til premie på jaktprøver.

2020:
N(B)JCH  Dixie av Langvassdalen  Rolf Grindstuen
N(B)JCH  Fjellskogen’s Ebba  Christian Vole
N(B)JCH NUCH Losnabakken’s P-O Saga  Hans Erik Bjørnvolden
N(B)JCH NUCH Teddy av Tallo   Mads Vole
N(L)JCH  Remy    Vidar Rugsveen
N(L)JCH NUCH Fermsa Mozart   Per Erik Hjelle
NUCH SUCH  Hjortlias Bella   Frode Stordal
N(B)JCH NUCH Tiia av Brennhøgda  Hilde Hammer

2021:
N(B)JCH  Nakita    Kjetil Leite
N(B)JCH  Frigg    Eirik Sortehaug
N(L)JCH NVFCH Gardfesthaugen’s AR Max  Lars-Erik Olsen
NBSCH   Loke    Geir Aardalsbakke
N(B)JCH  Synne    Egil Skogum
N(L)JCH  Bjønnlosens Smilla  Jon Reidar Stormyrengen
N(B)JCH NBSCH Tassen av Langvassdalen  Kjell Inge Søvik

32         Elghunden nr. 1 | 2022     



Årsmøte 2022

Nord-Trøndelag 
Elghundklubb sitt årsmøte 
for 2021 ble avholdt  
19.februar 2022 kl.14-16 på 
Heia Gjestegård, Grong.

Det var 22 deltakere på årsmøtet, 19 
stk deltok på årsmøtemiddagen. Pro-
tokollen fra møtet er lagt ut på klub-
bens hjemmeside og facebook. 

Nytt styre for 2022:
Leder: Stian Haugan
Nestleder: Inga Berit Lein (sekretær)
Styremedlem: Arnt Hammer  
(utstillingskomiteleder)
Styremedlem: Arne Haugskott 
(løshundkomiteleder) 
Styremedlem: Erik Belbo (kasserer)
1.vara: Terje Djuvsland 
(sporutvalget)
2.vara: Arne Myrholt 
(løshundutvalget)
Neste års valgkomite:  
Erik Asklund, Arne Jørstad, 
Sissel Grongstad og Ivar Fjeset.

Komitesammensetninger

Spor; blod- og ferskspor 
Leder: Karl Ove Indal
Terje Djuvsland
Erling Bruheim
Ole Kristian Stendahl 

Laushundkomitè
Leder: Arne Haugskott
Sten Svarliaunet
Harald Kavli
Ole Anton Sjule
Arne Myrholdt

Båndhundkomitè
Leder:  Erik Asklund  
Ivar Fjeset
Kjetil Helden
Emil Bakkejord Vinne 

Utstillingkomitè
Leder: Arnt Hammer  
Anita Verås
Frank Christiansen

NORD TRØNDELAG EHK

Styret takker Frank Christiansen for sin  
eminente ordstyrerkontroll på 
årsmøtet. 

En stor takk til avtroppende leder Knut 
Asbjørn Aasland (t.h) og Ivar Fjeset (t.v), 
for innsatsen i styret. 

10 championatskjold ble også utdelt til utmerkede hunder. fv Stian Haugan, Emil 
Bakkejord Vinne, Halgeir Rønning og Eline Welve Almlid.
Rune Gaasvik, Ola Kristian Johansen, Karl Audun og Wenche Dyrendahl, Kjetil 
Helden, Inga Berit Lein og Arne Haugskott var ikke til stede.
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Årsmøte 2022
Årsmøtet 2022 i Aust-Agder 
EHK ble avholdt i 
Vegårsheihallen fredag 25. 
februar. 35 medlemmer 
møtte til vanlig årsmøte, 
koldtbord og premieutdeling 
fra sesongens jaktprøver.

Selve årsmøtet ble flott ledet av Ole 
Arthur Løite der det ble gode disku-
sjoner, spesielt rundt revidering av 
jaktchampionatregler løs- og band-
hund. Det ble noen få utskiftninger 
av styret. Ny nestleder er Geir Atle 
Gauslå og ny varamann er Kristian 
Jacobsen. Nytt medlem i valgkomi-
teen er Finn Tore Homme.

Blomster og takk for innsatsen ble 
utdelt til komiteledere Kai Åge Kris-
tiansen, Kristian Fidje og Torill Øya, 
møtedirigent Ole Arthur, og Kjetil 
Eskeland som ikke tok gjenvalg og 
dermed gikk ut av styret. Kristian 
Fidje fikk også oppmerksomhet og 
blomst for 2. plassen i NM band-
hund 2021.

Tusen takk til alle som deltok og som 
bidro til et vellykket årsmøte!

Klubbens Championatvinnere seson-
gen 2021/2022 var:
NJ(L)CH Sansa eier Øystein Vågsnes
NJ(L)CH Ronja av Lifjellosen eier 
Kenneth Felle
NJ(L)CH Kitti eier Ole Arthur Løite
NJ(L)CH Jovis Extra Action eier 
Thomas Skagestad
NJ(L)CH Tinka eier Trygve Steinas 
Eikild
NJ(L)CH NUCH Tagg eier John 
Helge Aanonsen
NJ(L)CH Billy eier Torstein Myren

For styret:
Marte Bakka Haugen

AUST-AGDER EHK

Championatvinnere. Fra venstre: Trygve Steinar Eikild, Kenneth Felle, Ole Arthur 
Løite, Torstein Myren, John Helge Aanonsen, Thomas Skagestad

Godt oppmøte på årsmøtet

Prøveledere Kristian Fidje, Kjetil Eskeland og leder i jaktprøveutvalget har regien på 
premieutdelinga.
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Prøvesesongen 2021-2022 

Løshundprøver
Det har vært en eventyrlig aktivitet 
på løshundprøver i 2021/22 sesongen.
Det har blitt gått 69 1-dagers prøver og 
24 2-dagers prøver. Dette med bare 18 
dommere. Så en stor takk til alle dom-
mere som har stilt opp for klubben.

Morten Ødemark
Prøveleder løshund

Sporprøver
Det har også vært stor aktivitet på 
sporprøver i 2021. Det har blitt gått 49 
blodsporprøver og 44 fersksporprøver.
Takk til alle dommere som har stilt 
opp denne sesongen.
Takk til kursholdere for blodsporkurs: 
Kåre Undrum, Svein Kristiansen, 
Knut Herland.

Henning Holtet
Prøveleder sporprøver

Bandhundprøver
Bandhundkomiteen i Follo og Østfold 
EHK har i 2021 bestått av Ralf Camp-
bell (leder), Jan Lie, Ann Helen Aabo-
gen Haugaard, Morten Syverstad og 
Stein Johansen (IT-ansvarlig)
Komitèen har hatt løpende kontakt på 
telefon og Internett i tillegg til to dom-
mermøter på Teams. Klubben har 7 
bandhunddommere, snart 8, for en 
ny er ferdig med aspirantprøvene, og 
venter bare på godkjennelse fra NKK.

Miljø- og ringtreningskurs som skulle 
gått i Ski hver torsdag fra 18/3 - 27/4-
21 ble avlyst på grunn av Covid-19

Bandhundkurset , som skulle gått 
16-17/4-21 i Rakkestad ble avlyst av 
samme årsak.

Klubbkampen for bandhunder 
mellom Follo og Østfold EHK, 
Oslo-områdets-EHK, og Bergsla-
gen Älghundklub ble også avlyst av 
samme årsak.

Separate 1-dags bandhundprøver ble 
arrangert i tiden 1/7 – 23/12-21. 
Dommermøte for prøver gått 1/7- 
31/8 ble avholdt 31/8 på Teams, og 
dommermøte for prøver 1/9-23/12 
blir avholdt på Teams 31/1. På grunn 
av vanskelige føreforhold ble prøver 
i januar avlyst. Totalt er det gått 5 
endagsprøver og 1 todagersprøve i 
2021.

NM Bandhund 2021 ble arrangert av 
Østerdalen EHK 13-14/8 i Os. Follo 
og Østfolds representant Ingaledens 
BM Inga med fører Erling Norderud 

var uheldig begge dager og endte som 
nr 29 av 30 deltagere.  Dommer som 
representerte F&ØEHK var Henning 
Holtet.

Avlskontakt har vært Ralf Campbell 
som har hatt 9 henvendelser, 4 om 
valper og 5 om å finne hannhund til 
tispe.

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

Hunden tar kontakt i søk
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Oppsummering av året 2021

Pr. 31.12.21 hadde ØEHK i alt 506 medlemmer fordelt 
slik: 494 ordinære klubbmedlemmer, 7 husstandsmed-
lemmer og 5 æresmedlemmer. En svært gledelig økning 
av medlemsantallet. På årsmøtet avholdt på Savalen fjell-
hotell 26.02.22 møtte 17 medlemmer. Årsmøtet forløp 
som årsmøter ofte gjør. Det ble noen diskusjoner som seg 
hør og bør, og praten fortsatte ut i de små timer etter endt 
møte til Østerdalsbord på Savalen fjellhotell. Erlend 
Vingelen som dirigent, loste det hele vel i havn.

Tildeling av hedersbevisninger
Jon Horten og Terje Borgos ble av 
årsmøtet i ØEHK utnevnt til nye 
æresmedlemmer i Østerdalen Elg-
hundklubb for sitt virke og store, 
solide innsats gjennom en mannsalder 
for klubben. Vi gratulerer!

Klubben har en sunn økonomi og 
det er gjort noen investeringer i året 
som har gått. Til tross for dette viser 
regnskapet et overskudd. Vi har da 
fortsatt råd til å sponse/subsidiere 
ulike produkter og aktiviteter, slik 
som for eksempel championatskjold, 
klubbjakker, rosetter, mesterskapsdel-
tagelse, leie av ridehall for ringtrening 
osv. Det er svært gledelig å kunne tilby 
noen få medlemsfordeler!

Av investeringer kan nevnes tilhenger 
med profilering av ØEHK til bruk/
lagring av utstillingsrekvisita. Det er 
kjøpt inn lerret og prosjektor til bruk 
for diverse kursing og møter.

Mesterskap
Bandhund-NM ble som kjent arran-
gert av Østerdalen. Det ble lagt ned 
et dønn solid arbeid og et lass med 
arbeidstimer. Når årets NM-deltakere 
ankom basen på Os var alt klappet 
og klart. «De tre musketerer» Odd 
Sømåen, Jon Horten og Terje Borgos 
sto klare og loste det hele sammen 
med sine mannskaper trygt i havn. 
Det ble et arrangement klubben kan 
være stolt av! Stor takk til alle invol-
verte! Våre deltagende ekvipasjer var: 

ØSTERDALEN EHK

Æresmedlemmer Jon Horten og  
Terje Borgos

Championater i ØEHK 2021

Engefloens Klara – Audun Kregnes. 
Engefloens Anja – Stein Grue. Bjuti 
-  Erlend Vingelen. Bella – Vidar 
Tørres. Tittelforsvarer Saga – Bjørn 
Grue. Henviser for øvrig til egen sak 
vedrørende NM bandhund.

Gard Thorshaug var vår representant i 
Ungdomsmesterskapet løshund.
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Løshund:
Det er i 2021 gått 74 endagersprøver 
og 22 todagersprøver det blir 118 
dager i skogen, en stor innsats av våre 
dommere. På januarprøven var det 2 
todagershunder og 7 endagershunder.  
Årets beste unghund og årets tispe 
løshund ble: Bjønnlosens Besta 
NO38621/20 med 94 poeng. Eier Tord 
Strand.
Klubbmester: Bjønnlosens Swix, med 
eier og fører Ola Johnsgård med hele 
94,5 poeng.

Vi har fått utdannet 6 nye løshund-
dommere i 2021. Da har ØEHK 35 
dommere i løshund.

Bandhund: 
Engerdalsprøva
Ble arrangert 31/7-1/8 på Johnsgård. 
Vi hadde 40 påmeldte hunder. Det ble 
gått 30 endagsprøver og 8 todagersprø-
ver. Vinner ble NO 45105/20 Solan. 
Eier Stine Indegerd Berg. Fører Erik 
Lindstad. GRATULERER! Prøve-
leder var Stein Grue, Martin T Krog 
var NKK representant. 
Det er vemodig å melde at samlaprøva 
2022, vil bli flyttet til Os.  Mange av 
terrengene vil bli brukt videre. Og, 
med erfaringene vi fikk fra NM 2021, 
mener vi dette blir veldig bra.

Årets hund: 
Ble Engefloens Klara, med 98 poeng, 
eier Audun Kregnes. Årets unghund 

ble Sølvrabbens Torvi, eier Bjørn 
Grue, med 88 poeng. Årets to- dagers 
hund ble Sølvrabbens Torvi, med 171 
poeng.
Klubbmesterskapet ble arrangert 7 
juli. 6 hunder stilte til start. Årets 
klubbmester: Engefloens Klara med 
98 poeng.
Det er utdannet 5 nye bandhunddom-
mere i 2021.

Ettersøk:
Separat blodsporprøver
Det ble gått 84 prøver. Prøveleder i år 
var Odd Sømåen og NKK-represen-
tant var Bjørn Grue. Vi vil rette en 
stor takk til prøveleder for en meget 
godt utført jobb.

Separat ferskspor
Det ble i år gått 64 prøver. Årets prø-
veleder har vært Tron Tronsmed og 
NKK-representant har vært Vidar 
Tørres. Vi retter en stor takk til prø-
veleder for super jobb.

Utdanning
Klubben har i år utdannet en ny etter-
søksdommer.

Utstilling:
Vi fortsetter med den gode trenden, 
og hadde også i 2021 meget bra med 
påmeldinger på våre utstillinger. 
Totalt 361 hunder har vært i utstil-
lingsringen i regi Østerdalen Elg-
hundklubb

ØSTERDALEN EHK

Oppsummering av året 2021
Eier Hundens navn Regnr Championat
Roger Olsson Säterfallet's Ada NO45368/19 NJ(L)CH
Bjørn Morønning Sølvrabbens Dijk NO38986/20 NJ(L)CH

Bjørn Grue Sølvrabbens Torvi NO38984/20 NJ(B)CH
Eivind Fallet Irma av Trøenget NO42079/18 NJ(L)CH
Harald Grue Sølvrabbens Story NO35572/19 NUCH
Martin Reiten Bjønnlosen's Mira NO41268/18 NJ(L)CH
Vidar Engen Snikjegern's Maija NO43123/19 NJ(B)CH
Kari Rønning Storli Hera NO44899/17 NJ(B)CH
Sven Otto Tobro Kvitdalens Luna NO44355/18 NJ(B)CH
Roar Kvilvang Pia NO39144/20 NJ(B)CH
Karoline Valseth Birka NO43879/17 NJ(B)CH
John Stormoen Kolbyjaget's Sako NO45890/18 NJ(L)CH
Ida Steihaug Tronslia’s Wirma NO44739/19 NUCH
Ida Steihaug Tronslia’s Wirma NO44739/19 NJ(B)CH

Championater i ØEHK 2021: Vinterutstilling på Alvdal 28 februar 
2021:
Årets vinterutstilling ble arrangert på 
Alvdal den 28 februar 2021. Denne 
utstillingen arrangeres i utgangs-
punktet på Røros, men ble flyttet til 
Alvdal pga Covid-19 situasjonen. Hele 
155 påmeldte hunder ink. valper

Sommerutstilling i Rendalen 4.juli 
2021: Årets sommerutstilling ble 
arrangert på Elvål i Rendalen den 4 
juli 2021. 102 påmeldte hunder inkl. 
valper.

Høstutstilling på Alvdal 28.november 
2021: Pga Covid-19, og flere avlyste 
arrangement, bestemte klubben seg 
for å arrangere en 3dje utstilling 
i 2020. Denne videreførte vi også 
til 2021. Fjellregionens ridehall på 
Alvdal er en utmerket hall for våre 
utstillinger. 104 påmeldte hunder ink. 
valper. Nytt for denne utstillingen var 
bedømming av rasen Spets pga mange 
forespørsler, men dessverre med lav 
oppslutning.

Utstillinger 2022:
Vi er godt i gang med å planlegge og 
gjennomføre utstillinger i 2022. 
Vinterutstilling: Ble arrangert innen-
dørs i Fjellregionens Ridehall på 
Alvdal den 27 feb. Ny rekord med 
antall hunder på utstilling i Østerda-
len Elghundklubb med god margin. 
224 påmeldte hunder!! Tusen takk 
for fantastisk respons. Det er moro å 
arrangere når en får slike besøkstall!
Sommerutstilling: arrangeres uten-
dørs på Elvål i Rendalen den 10.juli.
Høstutstilling: arrangeres innendørs 
i Fjellregionens Ridehall på Alvdal 
den 20 nov.

Komiteen ønsker også igjen å gi aner-
kjennelse til klubbens dommer som 
representerer Østerdalen Elghund-
klubb i hele Norge. Dette er en jobb 
som er veldig viktig, og som vi setter 
stor pris på i en tid da det er utfor-
drende å rekruttere dommere, og hvor 
alderen på mange av dagens dommere 
begynner å bli høy. Han stiller også 
velvillig opp som instruktør på våre 
miljø/ringtreninger. En stor takk til 
John smedbakken.
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Hadelandsutstillingen 2021

Tradisjonene tro ble Hadelandsutstillingen arrangert 
første søndag i september på Lygna i regi av Hadeland 
Elghundklubb. Med hele 128 hunder ble det en flott dag, 
hvor elghundrasene ble godt representert. 

I strålende vær dømte Per Ø Halm-
rast NEG-hannhund, NES og valper, 
mens Bjørn Bjerktvedt dømte NEG 
tisper, Jämthund og øvrige raser. En 
stor takk til dommere, ringsekretærer 
og deltagere. Vi vil også rette en takk 
til sponsorer av premier. Dokka Elek-
tro sponset hovedpremien som var en 
Tracker. I tillegg sponset Farmina, 
Jakt og Friluft, Felleskjøpet og Kaisa 
Hundefôr premier til klassevinnere og 
utrekkspremier på katalognummer. 

Resultater Jämthund:
BIR – A-Aakela, eier Lars Espen 
Vestby, O. Lars Espen Vestby og Luna 
Emilie Vestby
BIM – Båsrøstà s Børre, eier Kjetil 
Røberg, O. Per Magne Ophus

Resultater NEG:
BIR – R-F Rexis, eier Miroslav Ste-
panov, O. Kjetil Ree
BIM – Skinnemoens Vega, eier Leif 
Eidal, O. Leif Eidal

Resultater NES
BIR- Børvelià s Tass, eier Siri Garli, 
O. Anita Lie
BIM- Kvileskogens LL Ella eier 
Camilla Hartz Repshus, O. Camilla 
Hartz Repshus

Resultater SHE
BIR – Tilia, eier Mariann Opperud, 
O. Rauno Juhani Salminen

Resultater Yakutian Laika
BIR- D’Renji Ot Liinika Stamm eier 
Anette Bergseng, O. Linda Bjørnes, 
Haugen Jan Rune

Vinner oppdretterklasse
Skinnemoens Kennel – Leif Eidal

Hadeland Elghundklubb takker for en 
fin dag og ønsker velkommen tilbake i 
2022.

HADELAND EHK

BIR NEG R-F Rexis, eier Miroslav 
Stepanov, O. Kjetil Ree

BIR NES - Børvelia`s Tass, eier Siri Garli, 
O. Anita Lie

BIR Jamt – A-Aakela, eier Lars Espen 
Vestby, O. Lars Espen Vestby og Luna 
Emilie Vestby

Vinner Oppdrettsklassen Skinnemoens 
Kennel – Leif Eidal

BIR SHE – Tilia, eier Mariann Opperud, 
O. Rauno Juhani Salminen
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Jakthundutstillingen på Tretten 2021

Den 25. jakthundutstillin-
gen etter at Gudbrandsdal 
Elghundklubb, 
Gudbrandsdal 
Harehundklubb og 
Lillehammer JFF startet 
sitt samarbeid om én felles 
jakthundutstilling i forbin-
delse med Lillehammer og 
Omegns JFFs 100-års jubi-
leum i 1996 samlet rekord-
mange hunder på Tretten 
27. november 2021; 211 
hunder og 68 valper. 

Det var tydelig at mange var sugne 
på å få stilt ut hunden sin og komme 
i gang med hundesport etter at mange 
utstillinger, blant dem vår utstilling, 
måtte avlyses pga koronaen i 2020. 
Av smittevernhensyn ble utstillingen 
arrangert uten publikum, kiosk og 
Barn & Hund og kun én voksen per 
hund/valp. Flinke vakter i inngangen 
sørget for at ingen fikk komme inn i 
hallen før tidligst 30 min før tidligste 
bedømmelsestidspunkt for hver rase/
klasse, og folk forlot området når 
hunden var ferdigbedømt. Ridehallen 
Hippodromen ga oss også mulighet 
til å ha to soner med egen inngang til 
hver sone, og utstillerne var flinke til 
å holde avstand.

Vanligvis bruker vi å ha en ring til 
elghunder, en til harehunder og alle 
valper samt en til stående fuglehunder, 
men årets rekordpåmelding gjorde at 
vi måtte hive oss rundt og få opprettet 
en ekstra valpering. Det var ikke lett å 
få tak i en dommer en uke før utstil-
lingen, men flere dommere anbefalte 
den kommende dommereleven Linda 
Marie Lien som dommer for de 36 

elghund- og harehundvalpene. Hun 
kunne dømme og reddet utstillingen. 
De øvrige dommerne var Kamilla 
Engen for 74 elghunder, Arne Foss for 
52 harehunder og 32 fuglehundvalper, 
og Birte Wold Myhre for 87 stående 
fuglehunder. Nivået på de utstilte 
hundene var høyt.  Over 50 hunder 
fikk CK, 3 hunder oppnådde sitt siste 
Cert for championatet, og en fikk det 
nødvendige utstillingsresultatet for å 
bli jaktchampion. Hele 40 av valpene 
fikk Hederspris. Hederspris fikk også 
kennel Heggbrenna i oppdretterklasse 
og Heggbrenna’s Hjørdis i avlsklasse 
for Norsk Elghund Grå. Norsk Elg-
hund Grå var som vanlig største rase 
på utstillingen med 56 hunder og 18 
valper påmeldt, med god margin til 
nest største rase, Engelsk setter med 
22 hunder og 13 valper.

I elghundringen ble Norsk Elg-
hund Grå, NJV-21 Svartkamplia's 
Bamse 1.BIG, Karelsk Bjørnhund 
Losnabakken's N-N KODA 2.BIG, 
Norsk Elghund Sort Skarshjorten's A 
Tikka 3.BIG og Svensk Hvit Elghund 
Vagnilla's Frost 4. BIG. 

Best in Show ble Basset Hound N SE 
UCH April Flower Dos Sete Moin-
hos, 2.BIS ble NJV-21 Svartkamplia's 
Bamse mens 3. BIS og Vakreste 
jaktpremierte hund ble Pointer 
Vakkerdalen's M Mijo.

Av elghundvalpene ble Norsk Elg-
hund Grå Briskebyens Tiril 1.BIG, 
Jämthund Tåråfjell's Finn 2.BIG og 
Norsk Elghund Sort Rønninglia's 
TITO 3. BIG.
Best in Show valp ble Vorstehhund 
Strihåret Græsmarkens New Chicago, 
Briskebyens Tiril ble 2. BIS og Basset 
Bleu De Gascogne Skautussa's Her-
mitage De Rôhne ble 3.BIS.

Det var bare fuglehunder som 
var påmeldt i veteranklasser, BIS 
veteran ble Irsk setter N SE UCH 
Heggelifjellet’s O-Queen.

Neste år skal utstillingen arrangeres 
19. november og vi håper mange vil 
ta turen til Tretten den dagen.

Vibecke Mohr

GUDBRANDSDAL EHK

2.BIS og BIG gruppe 5 Norsk elghund 
grå NJV-21 Svartkamplia's Bamse med 
BIS-dommer Arne Foss og den ene av 
eierne Mette Lien. Foto: Hildegunn 
Sønsteli

2.BIS valp og BIG valp gruppe 5 Norsk 
elghund grå Briskebyens Tiril med eier 
Frank Engene. Foto: Hildegunn Sønsteli
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Vinterutstillinga på Evje 2022

Det var påmeldt 63 voksne 
hunder og 12 valper til 
Aust-Agder Elghundklubb 
sin vinterutstilling på Evje 
22.januar. Det ble en vel-
lykket dag med mange 
gode premieringer.

Blandt 9 jämthunder var HO Ask til 
Vegard Helle eneste i rasen med CK, 
og ble best i rase og til slutt BIS3.

Hos Norsk Elghund Grå var det 
Setesdalens K-T Hauk til Tommy 
Klokseth (handler Pia Klokseth) som 
ble best i rase. Han ble også til slutt 
Best i Show.
Best i motsatt kjønn ble Badstumyras 
A-Leidi til Olav Ragnar Gjennestad. 
Leidi fikk også tildelt CERT.
CERTET hos hannhundene gikk til 
Ruggen av Gausbu til Oddvar Seltveit.

Det var god konkurranse blandt 
Norsk elghund sort med hele 26 
påmeldte. Best i rase ble Hjortefinne-
rens Bella til Arnt Inge Fundingsland. 
Bella ble også BIS2.
Best i motsatt kjønn ble Vossasvarten’s 
D Alfa til Henning Knudsen. Av 
hannhundene fikk Setesdalens Kuro 
til Snorre Gangsøy tildelt CERT, 
mens hos tispene gikk CERTET 
til Galtstrømmen’s Pippi til Magnar 
Nordsveen. 
 
I valpeshowet ble Drivheia’s J-E Tyri 
til Jan Arne Jensen BIR jamt og endte 
til slutt som Best i show valp.
Blandt valpene hos norsk elghund grå 
ble Staggeren’s Sikko til Eirik Bjørn-
bakk BIR og til slutt BIS2 valp. BIM 
neg valp ble Takseråsens Pina til Hall-
vard S. Bråthen. Hos norsk elghund 
sort valp ble Stordabuen’s Tapper til 
Kristoffer Ausland Onstad BIR og til 
slutt BIS3 valp. BIM nes valp ble Ulva 
av Svartgauken til Vegard Svihus.

AUST-AGDER EHK

BIR og BIM Norsk elghund 
grå: BIR Setesdalen’s K-T 
Hauk eier Tommy 
Klokseth, BIM 
Badstumyras A-Leidi eier 
Olav Ragnar Gjennestad. 

BIR og BIM Norsk elghund 
sort: BIR Hjortefinnerens 
Bella eier Arnt Inge 
Fundingsland, 
BIMVossasvarten’s D Alfa 
eier Henning Knudsen. 

BIR jämthund: HO Ask 
eier Vegard Helle. 

Best in Show. BIS1 
Setesdalen’s K-T Hauk 
til eier Tommy Klokseth 
(handler Pia Klokseth), 
BIS2 Hjortefinnerens 
Bella til eier Arnt Inge 
Fundingsland, BIS3 HO 
Ask til eier Vegard 
Helle
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Alvdalsutstillinga 2021

28. november 2021 arrangerte Øster-
dalen Elghundklubb høstutstilling i 
Fjellregionens ridehall på Alvdal. 104 
påmeldte hunder inkludert 18 valper 
kom til bedømmelse denne dagen. 
Presenterte raser var Norsk Elghund 
Grå, Norsk Elghund Sort, Jämthund, 
Karelsk Bjørnhund, Øst/vest sibirsk 
Laika og Spets. 

Dommere for dagen var Petter Steen på 
Norsk Elghund Grå, John Smedbak-
ken Spets, Svein Nordang Jämthund 
og øvrige raser og Linda Marie Lien 
dømte alle valper.

Klubben arrangerte miljø/ringtreninger 
i forkant av utstillingen med stor delta-
kelse. 32 ekvipasjer på det meste. Det 
viser seg at denne treningen er veldig 
populær, og alle kan vel være enige om 
at dette er en veldig fin trening for både 
2 og 4 beinte. Man får en stor fordel 
når man kommer i utstillingsringen. 
Instruktører var Marianne Steenland 
og John Smedbakken.

BIR/BIM NEG
BIR: Sølvrabbens Dijk NO38986/20 
som eies av Bjørn Morønning.
BIM: Sølvrabbens Story NO35572/19 
som eies av Harald Grue

BIR/BIM Jämthund
BIR: Hölatoppens Billo SE22148/2020 
som eies av Arild Berget

BIM: Tjennslias L-C Chili NO61270/20 
som eies av Christopher Linnerud (dess-
verre ikke med på bilde).

BIR/BIM NES
BIR: Theo Fra Håggåstuggu 
NO58390/19 som eies av Einar Hårstad
BIM: Topsy Den Andre Frå Håggå-
stuggu NO58388/19 som eies av Nann-
May Kregnes Midtflå

BIR Finsk Spets
Bixi NO46830/18 som eies av Mari 
Viken

BIR Vestsibirsk Laika
Aiva RKF6151393 som eies av Laimonas 
Virkutis

BIR Karelsk Bjørnhund
Seljeskogen ś Bamse NO55081/18 som 
eies av Odd Arne Ås

Nytt for denne utstillingen var bedøm-
ming av Spets på grunn av mange 
forespørsler, men dessverre med lav 
oppslutning. Kun 2 stykker som deltok 
på utstillingen. 
Vi ønsker å takke alle for en riktig flott 
dag i Fjellregionens ridehall.
Klubbens utstillinger 2022:
Alvdal 27 februar 2022, Elvål 10 juli 
2022 og Alvdal 20 november 2022. 
Følg med på vår hjemmeside og face-
bookside!
Takk til vår fórsponsor Royal Canin.

AUST-AGDER EHK

ØSTERDALEN EHK

Best for dagen ble Gråhunden 
Sølvrabbens Dijk NO38986/20 som eies av 
Bjørn Morønning.

BIS valp: NES Tyra av Atndalen 
NO42294/21 som eies av Kjetil Dyreng

Best in show valp. BIS1 Drivheia’s J-E 
Tyri til eier Jan Arne Jensen, BIS2 

Staggeren’s Sikko til eier Eirik 
Bjørnbakk, BIS3 Stordabuen’s Tapper til 

eier Kristoffer Ausland Onstad. 

Gratulerer til alle med flotte 
premieringer!
Tusen takk til dommer John 
Smedbakken og ringsekretær 
Steinar Østensen for god jobb!
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Utstilling på Skogn 12.03.22

Årets første utstilling for Nord Trøndelag Elghundklubb 
samlet mange hundeinteresserte på Valum Hestesportsenter, 
Skogn lørdag 12/3. Hele 101 hunder var påmeldt, fordelt på 
rasene Jamthund, Karelsk Bjørnhund, Østsibirsk Laika, 
Halleforshund, Norsk elghund grå og Norsk Elghund sort. 
Vi savnet Svensk kvit elghund og Vestsibirsk Laika, som 
også har deltatt de siste årene.

Vårutstillinga har erfaringsmessig 
vert tildelt MYE dårlig vær, og der-
for har de siste tre årene vårutstillinga 
blitt arrangert som inne utstilling. På 
utstillingsdagen i år var det faktisk 
varmere ute enn inne, så kanskje vi 
må vurdere å flytte ut igjen for neste 
år. (Må presisere at ingen utstillere 
klagde på å stille inne på tross av 
nydelig vær ute.)

En gjenganger på klubbens utstil-
linger er noen utstillere som stiller 

litt uforberedt på utstilling. Dette 
fører til usikkerhet for hundefører 
og hund, mer tidsforbruk for dom-
mer, og i verste fall så får en ikke 
bedømt hunden. Dette er noe klub-
ben ønsker å ta tak i, og framover vil 
klubben organisere øvingsarenaer 
for utstillingstrening, dette for å 
gjøre både hund og fører tryggere i 
ringen, som igjen i de fleste tilfeller 
vil føre til mer effektiv gjennomfø-
ring og en mer rettmessig vurdering 
av hunden.

Med såpass stor påmelding, 101 hun-
der fordelt over 6 raser så tar det noe 
tid fra første til siste hund er bedømt. 
Alle hunder ble effektivt bedømt av 
dommer Marianne Holmli og Bjørge 
Christiansen, der Marianne dømte 
BIS valp og Bjørge dømte BIS voksen.
Klubben ønsker å takke alle delta-
gere med «supportere», hjelpere, 
ringpersonell og dommere for en fin 
og hyggelig utstillingsdag. Velkom-
men tilbake på Stiklestad utstillinga 
11.juni -22.

Foto: Frank Christiansen 

NORD TRØNDELAG EHK

Vinner av BIS finale ble Norsk Elghund sort, Fort Hjort Vega, BIS 2: NEG Vn-Ask, BIS 3: Jamthund, Fossmyras Zita,  
BIS 4: Øst Sibirsk Laika Boris.
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NORD TRØNDELAG EHK

BIS 1 valp: Holtehagens Dex, BIS 2 valp: Østsibirsk Laika 
Adele.

Norsk Sort elghund, BIM Hjortefall’s Fax, CK, eier Stian 
Haugan, BIR Fort Hjort Vega, CK + CERT eier Ronny Drågen

Norsk grå elghund, BIR VN-Ask, Eier Johanne Drevvatn, CK. 
BIM Heidi av Kverenget,CK, eier Arnt Ketil Langmo

Halleforshund, BIR Hunter´s Favorites Iris, eier Ola Kristian 
Johansen, CK + CERT

Karelsk Bjørnhund, BIR Losnabakken´s N-N Into, eier Endre 
Alstad, CK + CERT

Jamthund, BIR Fossmyras Ub- Zita, CK + CERT, eier Trine Aasbø 
Hammer, BIM E-Draco CK + CERT eier Kåre Martin Brandtzæg.
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Alvdalsutstillinga 2022

Østerdalen Elghundklubb arrangerte 27 februar rekordut-
stilling i Fjellregionens Ridehall på Alvdal. Med hele 224 
påmeldte hunder inklusiv 19 valper, kan vi titulere oss som 
Norges største elghund utstilling arrangert på en dag. 
Dette er ganske overveldende! Det kom ekvipasjer fra 
nært og fjernt for å få sin bedømmelse.

Presenterte raser:
• Norsk Elghund Grå, 119 stk
• Norsk Elghund Sort, 52 stk
• Jämthund, 46 stk
• Svensk vit Elghund, 2 stk
• Karelsk Bjørnhund, 2 stk
• Øst Sibirsk Laika, 2 stk
• Vest Sibirsk Laika, 1 stk

Dommere for dagen:
Svein Nordang: Alle valper og Norsk 
Elghund Grå tisper.
Rune Tyvold: Norsk Elghund Grå 
hanner, Karelsk Bjørnhund, Svensk 
Hvit Elghund, Øst- og Vest Sibirsk 
Laika. 

Jari Partanen: Norsk Elghund Sort og 
Jämthund.

Vi hadde jakt, blod og ferskspor prø-
ver som uttrekkspremier, hvor disse 
var heldige vinnere: Magnar Søvik, 
Bjørnar Hansen, Tor Arne Rønnin-
gen, Bente Rønningen, Bjørn Ola 
Bekk, Tor Ivar Hovhaugholen, Hans 
Jørgen Holden og Anders Hagen. Vi 
ønsker lykke til.

Dagens beste hund ble Svarthunden, 
Fort Hjort Teddy NO30820/20, som 
eies av Kjell Jørund Lian. Vi gratu-
lerer.

ØSTERDALEN EHK

BIS Finale: 1.NES: Fort Hjort Teddy NO30820/20, eies av Kjell Jørund Lian. 2.NEG: Tronslia´s Wirma NO44739/19, eies av Ida Steihaug
3.Jämt: Hölatoppens Billo SE22148/2020, eies av Arild Berget 4.V.Sibirsk Laika: Aiva RKF6151393, eies av Laimonas Virkutis

5.Ø.Sibirsk Laika: Besdalens Fenja NO32215/20, eies av Kristin E.Mathiesen

Best in show valp ble Svarthunden Harry 
NO57373/21, som eies av Stian Murud.
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BIR/BIM NEG
BIR: Tronslia ś Wirma NO44739/19, 
eies av Ida Steihaug
BIM: Kompis NO34742/18, eies av 
Anita Skedsmo
BIR/BIM Jämthund
BIR: Hölatoppens Billo SE22148/2020, 
eies av Arild Berget
BIM: Gampeløken ś D-Mithra 
NO59760/18, eies av Erling Løkken

BIR/BIM Norsk Elghund Sort
BIR: Fort Hjort Teddy NO30820/20, 
eies av Kjell Jørund Lian
BIM: Fort Hjort Vega NO30821/20, 
eies av Ronny Drågen

BIR Vest Sibirsk Laika: Aiva 
RKF6151393, eies av Laimonas Vir-
kutis

BIR Øst Sibirsk Laika: Besdalens 
Fenja NO32215/20, eies av Kristin 
E.Mathiesen

Vi ønsker å komme med en oppfor-
dring til alle hundeeiere. Ta ansvar, 
rydd opp etter hunden både innen 
og-utendørs!

Tusen takk til alle som bidro til en 
flott hundedag.

En ekstra takk til Nord-Østerdal 
hestesportsklubb for drifting av 
kiosk under arrangementet, og til vår 
försponsor Royal Canin.

For utstillingskomiteen er det viktig 
å få til arrangement hvor alle skal tri-
ves. Vi jobber stadig med å forbedre 
oss. Har derfor denne gang utfordret 
ringpersonell og utstillere til å skrive 
noen ord om opplevelsen hos oss. 
Sammen drar vi lasset, og sammen 
skaper i trivsel og et aktivt miljø for 
alle aldere og nivåer. 

Jeg har blitt utfordret til å skrive 
noen ord om vår opplevelse med Alv-
dalsutstillingen, og da må jeg starte 
med å si VEL GJENNOMFØRT av 
dere i team ØEHK. Ridehallen på 
Alvdal var stor med godt lys og god 
plass- til tross for mye folk, og Nor-
ges største samling av elghunder på 
en utstilling. Vi er en gjeng fra Møre 
som hadde sett oss ut Alvdalsutstillin-
gen, så vi samlet oss til et par miljø-/

ringtreninger i forkant av utstillingen. 
Mange assosierer nok hundeutstillin-
ger med dresskledde menn og kvin-
ner i flotte klær, og nettopp derfor en 
en “ekte” elghundutstilling en god 
start for en hjortejeger som føler seg 
hjemme i jaktklær og lukten av litt 
hestemøkk. Selv om Alvdal er et gått 
stykke unna Møre, så fikk vi en god 
opplevelse som frister til gjentaking 
ved en senere anledning.

Hilsen Svenn Magnus Runde

Som to “middels” interesserte grå-
hundeiere har vi brukt mye tid på 
våre to voksne hunder. Nå har vi to 
juniorer som vi har startet opp med. 
Vi har prioritert å være med på miljø-/
ringtreninger flere steder, og har også 
denne gang tatt en lengre kjøretur for 
å være med på ØEHK sine treninger 
i Fjellregionens Ridehall på Alvdal. 
Om man skal stille på utstilling eller 
ikke, så mener vi at hundene har vel-
dig godt av å oppleve ulike miljøer. 
Kan ikke forstå at man blir noe dår-
lige jegere av det heller. Opplever at 
treningene til ØEHK har vært godt 
tilpasset miljø biten, men også som 
spesifikk forberedelse til utstilling. 
Med over 50 deltakere tilsier at beho-
vet helt klart er tilstede. Kreditt til 
ØEHK for gjennomføringen!  Med 
over 220 deltakere på en endagsut-
stilling forteller at ØEHK har truffet 
med både tid og sted for utstilling. 
Trivelig og lyst lokale til dette formå-
let. Resultatene ble for vår del ikke på 
topp, men vi gir ikke opp håpet for 
det. Vi kommer nok plutselig igjen, 
kanskje på ring-/miljøtrening, men i 
alle fall på utstilling.

Hilsen fra Storkuva ś BA Nora-
Frode Stordal og Storkuva ś BA 
Fenris-Tor Ivar Hovhaugholen.

Vi har ved flere anledninger vært 
invitert til Østerdalen Elghundklubb 
sine utstillinger både som dommer, 
ring.sek og skriver. Vi har vært på 
Elvål, Røros og Alvdal og alle steder 
har vi vært flere ganger. Det som slår 
oss er at vi alltid kommer til et godt 

planlagt arrangement hvor papirer og 
det praktiske til utstillingen er meget 
godt organisert for oss som skal bidra. 
Vi føler også at det legges veldig godt 
til rette for utstillere, med fine loka-
sjoner for utstilling, store fine ringer 
og hyggelig stemning. De som arran-
gerer vet virkelig hva de driver med! 
Som gjester blir vi alltid meget godt 
behandlet med tanke på god innlosje-
ring og mat, og vi får all nødvendig 
informasjon vi trenger på forhånd. 
Elvål er et supert sted for sommerar-
rangement, og med et flott underlag 
og størrelse på området. På Røros er 
hallen i kaldeste laget. Det kan bli 
kaldt å være der en hel dag , og har 
hørt av andre ringpersonell kollegaer 
at de ikke ønsker å takke ja til opp-
drag i den hallen på grunn av kulden. 
Vi synes derfor at de 2 siste årene på 
Alvdal har vært supre. Det er lett å 
komme til, hallen er passe stor og med 
god temperatur selv på vinteren! Det 
var spesielt hyggelig å være der i år, 
med rekord stor påmelding av hunder. 
Det taler i grunnen for seg selv om at 
ØEHK arrangerer gode utstillinger 
som mange ønsker å delta på. All hon-
nør til klubben. Vi ser frem til å få 
komme på deres arrangementer også 
i fremtiden. Lykke til videre med det 
flotte arbeidet klubben gjør.

Med vennlig hilsen dommer 
Rune Tyvold og aut.ringsekretær 
Kristin Therese Gustafson

Vår neste utstilling finner 
sted på Elvål i Rendalen 10 juli 
2022. Følg med på vår hjem-
meside og facebook for info. 
Håper vi sees.

ØSTERDALEN EHK
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Miljø- og ringtrening vinteren 2022

I regi av Østerdalen 
Elghundklubb ble det også 
denne gang arrangert miljø-
treninger i ridehallen på 
Alvdal. Dette foregikk hver 
tirsdag i februar, i alt  
4 kvelder i forkant av 
hunde utstillingen den  
27. februar. Ridehallen er et 
fantastisk fint sted å avholde 
slike treningskvelder på.

Det viser seg at dette er en populær 
aktivitet for hundeeiere, kanskje spe-
sielt for de som har tenkt seg på utstil-
lingen. Men også andre viser interesse 
for å være med.

Definisjonen på miljøtrening er å lære 
hundene til å kunne ha andre hunder 
rundt seg, uten at de får komme bort 
å hilse. I tillegg til dette elementet så 
brukes det tid på å lære hundene å 
gå pent i bånd i forskjellig tempo, i 
følge med handler. Dette trenes det 
på i form av at det gås i ring, og alle 
stopper, øker farten, senker farten 

ØSTERDALEN EHK

og snur samtidig på kommando fra 
instruktør.

Mange mestrer dette fint selv, mens 
andre får nyte godt av litt individuell 
hjelp. Utfordringen på disse kveldene 
er faktisk at det møter veldig mange 
hunder og eiere. Dette er selvsagt 
veldig positivt, men utfordringen er 
at det blir lite tid til individuell hjelp 
for de som måtte ønske det. Den siste 
treningskvelden denne runden ble 
det satt ny deltagerrekord med hele 
51 ekvipasjer. 

Det trenes også på visning av bitt og 
tenner, og noen runder med målesta-
ven prøver vi også å få til i løpet av 
disse kveldene.

En av dommerne under helgas utstilling 
uttalte etter at bedømmelsen var ferdig, 
at det var helt tydelig å se at mange 
hadde trent mye på å vise frem hundene 
sine. Det er jo hyggelig å høre det for de 
som faktisk har trent, og for de som har 
vært ansvarlige for treningskveldene.

Ansvarlig for disse kveldene har vært 
John Smedbakken og Ida Steihaug.
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Medlemsjakker NEKF 

Norske Elghundklubbers Forbund har inngått avtale med en leverandør av profilering jakker med 
innsydd logo. Bestilling og betaling gjøres direkte til leverandør. Mere informasjon og måleskjema for 
størrelse finnes på hjemmesiden til NEKF,eller ved å gå til https://profil-t.weebly.com/nekf.html 

Beskrivelse 
Ultralett, behagelig og allsidig unisex dunjakke som kan brukes året rundt og alle 
steder. Ypperlig jakke både til bruk alene og som ekstra isolasjonslag under 
skalljakken, og passer like godt til mann som kvinne, da de mindre størrelsene er 
tilpasset damefasongen.  Den tar også svært liten plass i reisevesken, da den kan 
komprimeres til å passe inn i den medfølgende posen. 
 
Jakken er sertifisert i henhold til Responsible Down Standard. RDS dekker 
sporbarhet og dyrevelferd i hele produksjonskjeden til det ferdige produktet. Du 
kan lese mer om dette på www.responsibledown.org. Certified by Control Union 
Certifications / CU 849898. 

Materiale 
Foret med 90% dun og 10% fjær. Tettvevet nylon både innvendig og utvendig. 
 
Størrelser 
XXS – 4XL + Lady L 

 
 
 

 

Beskrivelse 
Figursydd strikkejakke til herre. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. 
Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front og på erme. YKK glidelås i 
front. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. 
Materiale 
300 g/m². 100% polyester. 
 
Størrelser 
S-3XL 
 
Herremodell 
 

 

 

Beskrivelse 
Figursydd strikkejakke til dame. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. 
Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front og på erme. YKK glidelås i 
front. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. 
 
Materiale 
300 g/m². 100% polyester. 
 
Størrelser 
S-XXL (Unisex modell: S-3XL)  



MEDLEMSSIDER

Hvad skal du med en norsk elghund i Danmark?

Vi har jo ingen jagtbare elge i Danmark! Det var  spørgs-
målet jeg fik stillet, når folk spurgte ind til, hvad det var 
for en race jeg havde.

Tekst og foto: Hanne Rasmussen

I 2009 mistede jeg min gamle elg-
hund, og på daværende tidspunkt 
havde jeg også en norsk buhund og 
to finske spidser, men var fast beslut-
tet på, at jeg igen skulle have en elg-
hund. Da jeg havde fået sundet mig 
over tabet, begyndte jeg at søge på 
nettet. Her fandt jeg to tisper, der gik 
sammen med deres hvalpe. Der måtte 
jeg op, det kunne kun være to har-
moniske hunde. På kennelen blev jeg 
mødt med  "Jag vill jo han skall jaga 
älg"! Så kommer jag hit så jagar vi älg, 
svarede jeg og fremviste et jagttegn og 
en lille video af min gamle elghund. 
Jeg blev skrevet op!

7. maj 2010 blev drømmehvalpen 
født, og to måneder senere hentede 
jeg Högvaktens Skandi. Han viste 

sig hurtigt at have lyst og næse for 
sporarbejde. 4 førstepræmier, og et år 
gammel blev han dansk sporcham-
pion. Siden fulgte 3 førstepræmier på 
elitesporprøve og dermed et dansk 
elitesporchampionat, 3 førstepræmier 
på vildtspor og et dansk vildtspor-
championat. På de fleste af prøverne 
blev han tillige dagens bedste hund.

 I mellemtiden havde vi været i Rak-
kestad på bandhundkursus. I skoven 
overvejede instruktøren at sætte band 
i mig - "du går alltid for fort - du går 
aldri for langsomt", lød det med jævne 
mellemrum. Skandi havde aldrig 
været i kontakt med elg, alligevel 
opnåede vi 72 point - jeg var stolt og 
hunden glad. Et fantastisk lærerigt 
kursus. 

I 2012 blev han årets sporhund i Spids-
hundeklubben i Danmark.

D. 16. september 2012 - älgspårprov i 
Bullaren. Hvor en elg aftenen forinden 
havde været observeret, blev Skandi sat 
på spor om morgenen, som han omgå-
ende tog op, markerede elg undervejs, 
valgte ret spor, da en anden elg kryd-
sede hans spor, og uden afvigelser 
selvstændigt løste opgaven, der senere 
udløste 43 point - pavestolt var jeg.

Med de danske sporresultater kunne 
vi nøjes med en viltspårprov i Sve-
rige - en prøve som Skandi gik på 
11 minutter og fik 1. pris, HP og et 
svensk viltspårchampionat var sikret.

Også blodsporprøve og ferskspor-
prøve i Norge blev afviklet og udløste 
et norsk sporchampionat og dermed 
tillige et nordisk vildtsporchampionat.

Sluttelig har han også 3, 20 og 40 
timers schweissprøver i Danmark.

I stille vejr med streng frost og en hund 
i band lykkedes det ikke sammen med 
Per-Anders, der desværre ikke er her 
mere, at skyde elgen, der stod gemt 
bag mange træer. Det havde været min 
helt store drøm.

Med denne artikel ønsker jeg fortælle, 
at man efter min mening sagtens 
kan have en elghund, der stortrives i 
Danmark, hvis man er indstillet på at 
kompensere for jagten med sporarbe-
jde, gode promenader og aktiviteter. 
Mange hundekunster havde han også 
lært, og han elskede det.

Desværre fik han konstateret en 
tumor i milten, levede med den et 
halvt år og havde det fint lige til det 
sidste. På en smuk sommerdag - d. 11. 
juli 2021 -  tog jeg en smertelig afsked 
med min højt elskede Skandi - han 
var en i verden, men for mig var han 
hele verden.
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Valg av valp
For mange år siden hadde jeg en tispe som jeg hadde to 
valpekull på. Fra det siste kullet ønsket jeg å ha en over-
lappingshund. 

Tekst og foto: Gunnar Undersrud, Rjukan

Hun var paret med samme hannhund 
begge gangene, men valpene fra det 
første kullet hadde litt over middels 
størrelse. Derfor ønsket jeg å beholde 
den minste valpen i kullet. Den hadde 
meget fin hale og ellers fin kroppsbyg-
ning. Der bommet jeg veldig. Alle de 
andre valpene vokste opp til idealmål, 
men den minste valpen, som var ei 
tispe, ble målt til 52 cm på utstilling og 
fikk derfor aldri mer enn 2. premie.

På en utstilling på Vestlandet, tok 
dommeren hunden fram og sa: slik 

skal en grå elghund se ut, men hun er 
dessverre for stor. På bandhundprøver, 
dro hun alltid for mye i bandet, etter 
at hun hadde ålt seg frem i sporet ca. 
100 meter. Da hun var litt for hard 
i bandet klarte hun derfor ikke å få 
mer enn 2. premie i bandhundprøve. 
Utenfor sporingen var hun meget god 
på overvær. Hun gikk inn på dyr som 
rene jaktgeparden. Da var hun meget 
stille og med slakt band. Hun var også 
helt stille når hun så dyret. Det er den 
hunden jeg har skutt mest hjort for. 
Prøvde henne som løshund, men det 
gikk ikke. Den ene gangen hang 
hun på elgen i en hel uke på snøføre. 
Men etter en uke kom hun hjem til 

garden, der vi starter jakta fra og satt 
da sammen med noen sauer på jordet. 
Jeg hadde sporet på henne hele uken i 
snøen med gamlehunden og kunne se 
at både elg og hund hadde stoppet opp 
om natten, men fortsatt neste dag. De 
hadde beveget seg i fjellheimen med 
en lengde på ca. 8 til 10 mil. Hunden 
var bare litt sulten når hun kom hjem, 
men var meget hes i stemmen etter all 
losingen.

Til slutt vil jeg si at det å velge riktig 
valp er ikke enkelt, det er som å spille 
lotto.
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DEADLINE
For innlevering av 

material til neste utgave.

21.07.2022

Medlemssider
 

Gir våre medlemmer anledning til å 
komme med materiell til Elghunden.
Artikkelforfatter står for innhold og 

eventuelle påstander.
Forbundsstyret og redaktør fraskriver seg 

det redaksjonelle ansvaret. De 
forbeholder seg retten til å godkjenne 

innkommet materiell for trykk i 
Elghunden.

Disse sidene skal ikke benyttes som  
ett diskusjonsfora.

 

 

 

 

GUDBRANDSDAL OG JOTUNFJELL FJORDANE 
ELGHUNDHKLUBB 

 

DOVREUTSTILLINGEN 
Lørdag 25. juni og søndag 26. juni 2022 
Utstilling for elghundrasene på Toftemo turiststasjon, Dovre. 

 
Dommere: Marianne Holmli:  Alle hanner lørdag og alle tisper søndag 
  Wenche Porsanger: Alle tisper lørdag og alle hanner søndag 

 
Valpeshow 4-9 mnd. begge dager. Elektronisk påmelding. Med forbehold om 
situasjonen rundt covid-19. 
Elektronisk påmeld. via NKK kr 420,- pr. dag (husk å melde på begge dager!) 
Manuell påmeld. kr 520,- pr. dag til bankkonto: 2085 25 18104. 

 
Påmelding/kontaktperson: Tor Ivar Hovhaugholen, Blæstervegen 325, 2660 Dombås. 
Mob 91700338/e-post: tor.ivar.hovhaugholen@gmail.com (få bekreftelse på e-post!) 

 
Påmeldingsfrist 13. juni 2022 (etteranmelding godtas ikke). 

Uttrekkspremier på betalte katalognr: 
Afrikajakt/Safari fra Unzwa Safaris. Villreinjakt i Reinheimen fra Lesja Fjellstyre. 

Jaktprøvestart i GEHK og JFEHK. 
 

Mer info på hjemmesidene våre www.gehk.no og www.jfehk.no 
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MEDLEMSSIDER

 
 

Utstilling ELVÅL 10. JULI 2022

 
 

Påmelding og betaling gjennom NKK sine 
nettsider. Påmeldingsfrist: 26. juni. 

Camping/overnatting er mulig 
Følg oss på Facebook 

 
Les mer på www.oehk.no 

 

 

Prøver 2022 – Se hjemmeside 
 
Løshundprøver 
Kontaktperson Ove Helge Lo  

 

Separate prøver    
1 dagers separat løshund** 21.08.2022 31.01.2023  
2 dagers separat løshund** 21.08.2022 31.01.2023  
 
Bandhundprøver 
Kontaktperson: Bjørn Grue  

 

Separate prøver    
1 dagers separat bandhund 01.07.2022 22.09.2022  
2 dagers separat bandhund 01.07.2022 22.09.2022  
    
Samla prøver    
1 dagers samla bandhund 30.07.2022 31.07.2022  
2 dagers samla bandhund 30.07.2022 31.07.2022  
 
Sporprøver 
Kontaktperson: Audun Kregnes   

 

Fersk- og Elgsporprøve  ** 01.07.2022 22.09.2022  (18.12.2022) 
Blodsporprøve – bevegelig** 01.04.2022 22.09.2022  
Samla prøver    
Langenprøva blodspor 04.06.2022 04.06.2022  

 
**- Med forbehold om føreforhold 

Høstutstilling – Alvdal            20.11.2022 

Elghunden nr. 1 | 2022         51



CHAMPIONER 2021

Ny tittel: N J(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Sjulstadfossens Buster 

NO30160/19

Mor: Sörombäckens Kalla
Far: N J(L)CH Jamtvollens Nero

Eier: Kolbjørn Eidal
Postadresse: 3350 Prestfoss

Telefon: 99159624

Ny tittel: NUCH  NJ(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: NUCH  NJ(L)CH  Gokstadhaugens Luna  NO47893/19

Mor: Gokstadhaugens Janis  NO30043/16
Far: C.I.B N DK SE UCH SE FI J(L)CH NORDVV-18 Resterøds Lassematti  SE33665/2010

Eier: Harald Hoel Hammer
Postadresse: Austerbygdvegen 43, 8657  Mosjøen 

Telefon: 97967299

Ny tittel: NUCH NJ(B)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: NUCH NJ(B)CH Sisotindens A-Zanto 

NO43237/19

Mor: NJ(B)CH NUCH Bjørgaskogens A Mira NO36344/16
Far: NUCH NJ(B)CH Troy NO39275/11

Eier: Sigmund Fagervik 
Postadresse: Alfheimgata 41, 8663 Mosjøen

Telefon: 41696053

Ny tittel : Norsk Jaktchampion, løshund 
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L)CH Sjulstadfossens Bark NO30157/19

Mor: Sørombäckens Kalla SE27557/14 
Far: NJ(L)CH Jamtvollens Nero NO3755/13    

Eier: Ingar Grøtterud
Postadresse: 3275 Svarstad 

Telefon: 92643550

Ny tittel: Norsk og Svensk jakt champion og  
norsk utstilling champion 

Navn/Tittel/Reg.nr.: N SE J(L)CH N UCH STORM NO49385/18

Mor: CC.I.B. N UCH Skinnemoens  Bianca NO36534/13
Far: N SE J(L)CH N SE UCH Scott NO34175/12

Eier: Morten Kvisler 
Postadresse: Utengaveien 118 1816 Skiptvet 

Telefon: 95206432

Ny tittel: NJ(L)CH Koimyras Tinka 
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L) H Koimyra’s Tinka NO39828/20

Mor: Koimyras Frøya
Far: NOn Kvikk

Eier: Sven Andre Hamre
Postadresse: Botnestølveien 12

Telefon: 95938273
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CHAMPIONER 2021

Ny tittel: N J(B)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(B)CH Kvitdalens Luna NO44355/18

Mor: NO39802/14 Mossingans Tyra
Far: NO50271/14 Elvebakken`s Teddy

Eier: Sven Otto Tobro
Postadresse: Dalgardsvegen 224, 2584 Dalholen

Telefon: 90942238

Ny tittel: Nordisk Jaktchampion
Navn/Tittel/Reg.nr.: NORD J(L)CH N-J Fram NO49203/19

Mor: Niila av Kvernenget
Far: Havukkamäen Jope

Eier: Ole Harald L. Kveseth 
Postadresse: Opakersundvegen vest 17, 2260 Kirkenær 

Telefon: 91799723

Ny tittel: NORD J(L)CH SE N UCH
Navn/Tittel/Reg.nr.: NORD J(L)CH SE N UCH Koimyra’s Pogi No32326/19

Mor: N J(L)CH Larvmarkens Bella
Far: NORD J(L)CH SE N UCH Ristjernet’s Cico

Eier: Rune Pettersen 
Postadresse: Minkvegen 28. 2030 Nannestad

Telefon: 41458318

Ny tittel: NORD J(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: NORD J(L)CH Koimyra's Gregers NO30702/20

Mor: N J(L)CH Larvmarkens Bella FI39767/16
Far: N SE UCH NORD J(L)CH

Eier: Jan Birger Holth, Otto Simonsen
Postadresse: Kirkeveien 114, 1950 Rømskog

Telefon: 48136416

Ny tittel: N J(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Sølvrabbens Dijk NO38986/20

Mor: N J(B)CH N J(L)CH N UCH NMEb-19 Saga NO38506/14
Far: N J(L)CH ON Fenris NO35187/18

Eier: Bjørn Morønning
Postadresse: 2560 Alvdal

Telefon: 91122672

Ny tittel: N J(B)CH N UCH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(B)CH N UCH Svartstjernas Frøya 

NO38412/19

Mor: Skogoddens Ronja 
Far: Alex

Eier: Liv Grethe og Arne Bekkelund 
Postadresse: Øvre Uthuslivegen 112, 2410 Hernes

Telefon: 46742314
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Ny tittel: N J(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Sandomslia's Seppo 

NO44095/20

Mor: Larvmarkens Kati FI39775/16
Far: NORD J(L)CH Koimyra's Ailo NO36750/13

Eier: Roger Voll
Postadresse: 2120 SAGSTUA

Telefon: +4740242276

Ny tittel: Njch
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJCH Tåråfjell’s B-Falk no45003/19

Mor: Kolarbergets Heika
Far: Tømmerkoias bass

Eier: Even Hogsrud
Postadresse: Fjonevegen 1894 

Telefon: 99251724

Ny tittel: N J(L)CH 
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Trolljentemyra´s K.P. Oryx

Mor: N SE UCH NORD J(L)CH Lehtikankaan Kiia
Far: FI JCH FI UCH Palokallion Pico

Eier: Ole-Bjørn Nygaard 
Postadresse: Solheimveien 16, 3788 Stabbestad

Telefon: 90192254

Ny tittel : NO UCH, DK UCK, FIN UCH, NORDIC UCH, DKV-21, HELW-21, FIW-21 D 
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L)CH NO DK FIN UCH NORDIC UCH DKV-21 NORDV-21 

HEW-21 FIV-21/K-B Senja Av Jeskefjell/NO51931/17

Mor: N J(L)CH Fisherman's Kira SE37465/2012
Far: N J(L)CH Bajas NO41542/09    

Eier: Geir, Berit, Linn Langset og Cato Brusveen
Postadresse: Hattestadvegen 100 

Telefon: 94989449

Ny tittel: N J(L)CH  
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Monsrudligaens Micke 

NO42518/20

Mor: FI JCH Pystytuulen Sole FI36555/15
Far: N UCH N J(L)CH Holmsjöns Emil II SE34948/10

Eier: Amalie Madshus 
Postadresse: Monsrudvegen 172, 2265 NAMNÅ 

Telefon: +47 95 27 40 58

Ny tittel: N J(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: N J(L)CH Metzin Ivri King - NO56768/19

Mor: N J(L)CH N UCH Trollelgen's Raja 
Far: N J(L)CH N UCH Tyr av Gausbu

Eier: Lars Anton Steinsholt 
Postadresse: Hedrumveien 2601, 3282 Kvelde

Telefon: 92284949 
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Ny tittel: NJCH
Navn/Tittel/Reg.nr.: Njch Båsrøsta's Odin  NO43878/19

Mor: FI JCH SE J(LÖ)CH Koitajoen Love
Far: N FI J(L)CH Karhunkerääjän Joker

Eier: Anders Auen 
Postadresse: Vassåsveien 46 3090 Hof

Telefon: 97526915

Ny tittel: NJ(L)CH Säterfallet's Alvin
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L)CH Säterfallet's Alvin NO45373/19

Mor: NJ(L)CH Dammossens Dora 
Far: NORD J(L)CH NO SE UCH Badsjøbekkens Ajax NO55133/14

Eier: Lars Grøtta 
Postadresse: Fangbergsveien 173, 2385 Brumunddal 

Telefon: 91783268

Ny tittel: Norsk(L) Jaktchampionat
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L)CH. Koimyras Troll NO30701/20

Mor: Larvmarkens Bella. FI39767/16
Far: N SE UCH Nord J(L)CH. Ristjernets Cico. NO46083/14.

Eier: Gunnar Knutson Veum.
Postadresse: Veumvegen 182, 3870 Fyresdal.

Telefon: 97584924.

Ny tittel: NJ(L)CH
Navn/Tittel/Reg.nr.: NJ(L)CH Bajas NO33790/19

Mor: NO32469/14. Galtstrømmens Kaisa.
Far: NO37537/15. Njlch Koimyras Ruggen.

Eier: Gunnar Knutson Veum.
Postadresse: Veumvegen 182, 3870 Fyresdal.

Telefon: 97584924.



Vi ses i jakten eller PÅ facebook.no

STEGET 

FORAN 

Den nye senderen, Tracker Artemis, arbeider med både utprøvd og ny teknikk, GSM og NB-IoT.
LTE-CAT M1 er en lavhastighets 4G-teknikk som innen kort tid får mye bedre ytelse enn hva GSM 

noensinne har hatt og som, for vår del, kommer til å erstatte teleoperatørenes 2G og 3G.

antennfunksjon, ergonomi, roamende IoT-SIM og ledlys.

För en bedre og sikrere jakt i sammen, både i nåtid og framtid. 

NB-IOT LTE-CAT M1LOSFUNKSJONERLAMPA STØTSIKKERGPS/GLONASS +55°C/-25°C TOVEISKOMMUNIKASJONIP67

Returadresse: Norske Elghundklubbers Forbund
c/o Elin Elg Trøen, Haugsetveien 45, 2484 Rendalen
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