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Samarbeid er en viktig ledestjerne for 
alle som ønsker å oppnå resultater i orga-
nisasjonsarbeid. Slik er det også for Nor-
ske Elghundklubbers Forbund. Uten å ha 
et søkelys på samarbeid, vil muligheten 
til å oppnå resultater av vårt arbeid være 
svært begrenset.

Det motsatte av samarbeid er solospill, 
fragmentering eller splittelse. Det er der-
for viktig at vi alle har et sterkt søkelys på 
samarbeid, slik at krefter som ønsker det 
motsatte ikke får rotfeste i våre miljøer. 
Fragmentering eller splittelse har aldri 
avstedkommet noen positiv utvikling 
av organisasjonsarbeid eller for vår del 
avlsarbeid for våre elghundraser.

For forbundsstyret tas dette ut gjennom 
samarbeidet med aktører som har et 
felles mål om å påvirke avlsarbeidet og 
arbeidet med våre elghundraser i positiv 
retning. Dette vil gjelde mange forskjel-
lige aktører. Uten at dette er en uttøm-
mende liste kan vi ramse 
opp i uprioritert rekke-
følge: Områdeklubbene, 
Norsk Kennelklub, andre 
raseklubber og forbund, 
Nordisk Älghundunion, 
veterinærmiljøet, fors-
kningsmiljøer, våre egne 
utvalg og komiteer og sist, 
men ikke minst våre dommere.

Det er samarbeid når alle de nordiske 
elghundklubbene og forbund har et 
utstrakt samarbeid gjennom Nordisk 
Älghundunion. Det er almen erkjennelse 
at det er helt nødvendig med et samar-
beid i Norden for å ivareta avlsarbeidet 
på våre elghunder. Uten et samarbeid i 
Norden vil vi ikke ha mulighet til å drive 
et forsvarlig avlsarbeid. Det er nødvendig 
at vi har kunnskap om hele populasjo-
nen av de enkelte elghundrasene ellers 
vil avlsarbeidet bli svært tilfeldig og ikke 
styrt av felleskapet. 

Det nylig avholdte ledermøtet i Nordisk 
Älghundunion er omtalt annet sted i 
denne utgaven av Elghunden. Der er vik-
tigheten av å opptre samlet innen Norden 
drøftet mer inngående. Gjennom samar-
beidet i Nordisk Älghundunion, har vi 
forhandlet oss frem til et felles prøvere-
glement for jaktprøver. Jaktprøvereglene 

for Løshund er nå tilnærmet like i alle de 
nordiske landene. Dette er av avgjørende 
betydning for å skaffe like og sammen-
lignbare data i det arbeidet vi er i gang 
med for å digitalisere vårt avlsarbeid.

Gjennom samarbeidet i Nordisk Älg-
hundunion vil vi i langt større grad ha 
påvirkning på de respektive kennelklub-
bene i Norden. En felles henvendelse vil 
ha vesentlig større påvirkningsmulighet 

enn at hvert enkelt forbund henvender 
seg til sin egen nasjonale kennelklubb.

Det er samarbeid når ledelsen i Norsk 
Kenneklub og ledelsen i Norske Elg-
hundklubbers forbund setter seg ned 
sammen for å se på felles problemstillin-
ger ved å utvikle et digitalisert avlsarbeid 
for våre hunderaser. For enhver ledelse, 
enten det er en bedrift eller en frivillig 
organisasjon er det viktig å optimalisere 
nytteverdien av de ressurser som settes 
inn i en virksomhet eller organisasjon. 
Gjennom et samarbeid vil utvikling at et 
digitalt verktøy som hjelpemiddel i avls-
arbeidet, kunne redusere kostanden per 
organisasjon betydelig i forhold til at hver 
organisasjon skulle gjort dette arbeidet 
hver for seg.

Norske Elghundklubbers Forbund har 
gjennom mange år jobbet med tanken 
om å utvikle formålstjenlige digitale 
verktøy som bistand i avlsarbeidet, uten 

at dette har materialisert seg ennå. Dette 
tror vi er mye nærmere en løsning enn 
noen gang. Det er derfor viktig at vi i 
tillegg til det funksjonelle, også har et 
sterkt søkelys på de totale kostnadene 
et slikt verktøy vil påføre oss. Gjennom 
et samarbeid med andre aktører innen 
hundeavlen, tror vi at et slikt prosjekt blir 
mye sterkere enn at Norske Elghund-
klubbers Forbund skal utvikle og drifte 
dette på egen kjøl.

Det vil alltid være for-
skjellig ståsted for Norsk 
Kenneklub som represen-
tere alle hunderaser og 
forbund i Hundenorge 
med dets mangfold, i 
motsetning til Norske 
Elghundklubbers For-

bund som representerer de 9 elghundra-
sene som i funksjon og bruk er svært like. 
Da er det viktig at vi setter oss ned og ser 
på de fellestrekk og ønsker vi har, i mot-
setning til å grave oss ned i de forskjeller 
som åpenbart finnes.

Selv om vi har en del motsatte oppfatnin-
ger og forslag til løsninger er forbunds-
styret tilfreds med at vi har en dialog 
med ledelsene i Norsk Kennelklub og 
tror dette vil bidra i riktig retning for 
utvikling av våre hunderaser. Vi opplever 
at ledelsen i NKK er opptatt av en aktiv 
dialog. Dette ønsker vi å benytte oss av og 
signalisere til NKK at vi i noen tilfeller 
ønsker å komme tidligere inn i prosesser 
i NKK som berører vårt område.

Det er samarbeid når forbund og rase-
klubber innen Norsk Kennelklub sam-
arbeider gjennom Jakthunddivisjonen. 
Selv om denne konstruksjonen ikke er 
et formelt organ innen organisasjonen 

Endre A. Stakkerud
Forbundsleder

Norske Elghundklubbers Forbund

LEDEREN HAR ORDET

Det er samarbeid når våre avlsutvalg jobber 

aktivt med veterinærmiljøet i søken etter å 

forbedre helsestatusen på våre elghundraser. 
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å kontakte vårt avlsutvalg for Norsk 
Elghund Grå.

Gjennom samarbeidet med våre vete-
rinærmyndigheter har vi avdekket syk-
dommer som kan avles vekk eller holdes 
i sjakk gjennom et langsiktig godt avlsar-
beid. Dette vil opplagt gi oss friskere og 
mer funksjonsdyktige hunder. Vi vil også 
kunne redusere smerter og lidelse for våre 
hunder som vil være et viktig arbeid for 
dyrevelferden, noe vi alle er opptatt av.

Det er ikke samarbeid når enkeltgrupper 
i egen vinning eller særegne meninger 
ikke evner å nå frem med sin dialog og 
ikke får gjennomslag for sine egne opp-
fatninger i en organisasjon, for deretter å 
danne egne grupperinger for å prøve og 
forfekte sine egne mål. Vi ser fra tid til 
annen at det dukker opp noen subgrup-
peringer i alle organisasjoner. Gruppe-
ringer som av egeninteresse ikke klarer 
å jobbe internt i en organisasjon. De vil 
ofte skape stor intern frustrasjon uten at 
de ved sin adferd blir i stand til å oppnå 
noe av det de ønsker å få endret. 

Slike grupperinger vil som ofte besitte 
begrenset organisatorisk forståelse og 
kunnskap, men det er likevel viktig at 
vi internt i våre organisasjoner opptrer 
ryddig. I ubetenksomhet kan vi raskt 
fordømme slike etableringer, men det 
er viktig at vi jobber ufortrødent videre 
etter de linjene som vår besluttende 
organer har bestemt for organisasjonen. 
For Norske Elghunklubbers Forbund er 
retningslinjene nedfelt i vedtak fattet av 
det øverste organet – Representantskaps-
møtet, som hvert år nivellerer opp den 
retning vi ønsker at arbeidet skal føres i.

Vi er nå allerede godt i gang med jaktprø-
vesesongen og jakta. Hele vårt arbeid er 
jo tuftet på ønsket om at vi skal ha gode 
og funksjonelle jakthunder. Grunnlaget 
er nå lagt for gode jakthunder gjennom 
et målrettet samarbeid om avlsarbeidet på 
våre elghunder. Selv om vi har avlet frem 
gode jakthunder er vi selv, hver enkelt av 
oss, ansvarlig for at våre hunder er topp 
trimmet og i god fysisk form til jakta. 

Lykke til med jaktprøve sesongen og 
Skitt jakt alle sammen.

Norsk Kennelklub er det et viktig organ 
for å drøfte felles problemstillinger som 
jakthundrasene har. 

Fellesnevneren for alle jakthundrasene er 
at de i tillegg til å være familiehunder og 
deltaker på utstilling, skal de være bruks-
hunder i utøvelsen av våre jakttradisjoner. 
For å utvikle våre jakthundraser i den 
retning vi ønsker, er det helt avgjørende 
at vi kan utøve jakt med disse hundene. 
Det er også av stor betydning for selek-
sjon i avlsarbeidet at vi kan gjennomføre 
jaktprøver med hundene. Vi ser stadig 
vekk at storsamfunnet stiller spørsmåls-
tegn ved våre jaktprøver og jaktutøvelse. 
Det er da viktig at vi i samarbeid står 
opp for hverandre i informasjon og dialog 
med storsamfunnet.

Når det stilles spørsmålstegn ved bruk 
av levende vilt ved trening og jaktprøver 
for fuglehundene og bruk av løshund for 
våre elghunder, er det av stor betydning 
at jakthundmiljøet kan opptre samlet. 
Samarbeid gjennom felles forståelse vil 
styrke vårt arbeid. 

Jakthunddivisjonen har også en viktig 
funksjon i samarbeid om vårt arbeid 
inne organisasjonen Norsk Kennelklub. 
Vi ser at jakthund interessene har et helt 
annet fokus enn de rasene som ikke er 
brukshunder. Da vil en felles opptreden 
bidra til at våre stemmer høres og våre 
felles interesser ivaretas på en langt bedre 
måte enn om vi hver og en kun represen-
tere oss selv.

Det er samarbeid når 22 separate områ-
deklubber opptrer i fellesskap gjennom 
Norske Elghundklubbers Forbund. Selv 
om hver enkelt områdeklubb utfører 
verdifullt og godt arbeid, er det mange 
oppgaver som det er nødvendig å få til 
i felleskap. 

Det hadde vært uhensiktsmessig at hver 
enkelt klubb skulle jobbe for sine egne 
jaktprøveregler. Dette er åpenbar akti-
vitet som bør gjennomføres i et samlet 
organ som for områdeklubben er sam-
arbeidet innen Norske Elghundklubbers 
Forbund.

Selv om hver enkelt områdeklubb er 
en egen juridisk enhet som ivaretar et 
begrenset definert geografisk område, 
er ikke dette til hinder for at det kan 

samarbeides på tvers av områdeklubbene. 
Dette ser vi også at gjøres i stort omfang. 
Det avvikles utstillinger i felleskap, fel-
les jaktprøver, felles kursvirksomhet og 
samarbeidet om utveksling av jaktprø-
vedommere. Et slikt samarbeid er med 
på å styrke arbeid med våre elghundraser.

Det er vanskelig å trekke frem enkeltak-
tiviteter, men det er nylig avholdt kurs i 
bruk av bandhund, hvor det var så mange 
som 45 deltakere fra hele landet. (Dette er 
omtalt i egen artikkel). Et slikt samarbeid 
bidrar til å utnytte den kompetansen vi 
har i enkeltklubber til felles glede for 
medlemmer også i andre områdeklubber. 
Gjennom samarbeid mellom klubbene 
kan vi styrke den totale klubbaktiviteten 
i sum. Noen klubber mangler tilstrek-
kelig ressurser og kompetanse til enkelte 
aktiviteter og da er et samarbeid med 
naboklubber av vesentlig betydning for 
klubbens medlemmer.

Å dra nytte av hverandres ressurser og 
kompetanse, er god ressursutnyttelse for 
medlemmene i hundearbeidet. 

Det er samarbeid når våre avlsutvalg job-
ber aktivt med veterinærmiljøet i søken 
etter å forbedre helsestatusen på våre 
elghundraser. 

Vi har gjennom et slikt samarbeid alle-
rede kommet langt i å identifisere proble-
matiske sykdommer og vi har for mange 
sykdommer etter hvert god oversikt over 
forekomsten av disse sykdommene. Vi 
har som produkt av samarbeidet med 
veterinærtjenesten utviklet DNA analy-
ser for flere av disse sykdommene. Dette 
gjør at vi kan avsløre bærere av arvelige 
sykdommer selv om hunden selv ikke har 
utviklet sykdommen. En slik analyse gir 
oss en unik mulighet til å styre avlsarbei-
det gjennom DNA analyser.

Som vi har omtalt tidligere i Elghun-
den jobbes det fortsatt med å utvikle 
analysemetoder for arvelige sykdom-
mer. Avlsutvalget for Norsk Elghund 
Grå har nå et analysearbeid på gang for 
om mulig å finne det bærende genet for 
arvelig nyresvikt. Dersom dette genet 
blir identifisert kan vi også for denne 
sykdommen kunne påvise bærer som 
selv ennå ikke har utviklet sykdom-
men. Alle hunder som får påvist eller 
har mistanke om nyresvikt, bes om 
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I tråd med at det sittende FS 
ønsker å ha en åpen dialog med 
Elghundforbundets medlemmer 
og områdeklubber, publiserer vi 
igjen en oversikt over de sakene 
som er behandlet av FS siden 
september 2021. Sakene har vært 
mange og oversikten tar for seg de 
mer sentrale sakene. Oversikten 
tar ikke for seg drøftingssaker, 
orienteringssaker eller eventuelt. 
For mer utfyllende informasjon 
henviser vi til møtereferatene som er 
publisert på elghundforbundet.no

2021

FS saker september 2021
FS sak 121.20 Kriterier Heders-
prisen Årets Oppdretter
FS ved utvalg sender en henstil-
ling til avlsutvalgene/kontaktene, 
hvor de blir bedt om å benytte 
dagens regler som utgangspunkt og 
komme med tilbakemeldinger på 
sine spesifikke endringer og ønsker 
på kriterier for Årets Oppdretter.

FS sak 17.21 Avlskrav NEG
Norske Elghundklubbers Forbund 
vedtar søknad om registreringsnekt 
ved 80 avkom pr hannhund i Dog-
Web NKK. Ellen Tråen utarbeidet 
et forslag til søknad i samarbeid 
med leder Endre Stakkerud. Søk-
naden sendes til Sunnhetsutvalget 
NKK innen fristen 20.09.21.

FS sak 96.21 UM og NM Bandhund – 
Troms EHK – spm vedr uttaksregler.
Det foregår nå revidering av 

uttaksreglene for dette blir hensyn-
tatt. De reviderte uttaksreglene vil 
gjelde fra jaktprøvesesongen 2022.

FS sak 97.21 Rasespesifikk avlsstrategi 
Norsk elghund sort (RAS NES)
Saken utsettes til forbund-
styremøte 23.11.21.

FS sak 64.21 Søknad økonomisk støtte 
til NM bandhund 2021  - ØEHK
Forbundsstyret ved forbundssekretær 
utbetaler bevilget beløp på 20 000,- 
til Østerdalen EHK etter innsendt 
regnskap for arrangementet.

FS saker oktober 2021
FS sak 67.21 Hjemme-
kontor-godtgjørelse
Det betales et månedlig beløp på 
1500,- til forbundssekretær for 
dekning av kostnader for oppar-
beidelse og drift av hjemmekontor 
og arkiv på hennes adresse.

FS sak 91.21 Endret instruks 
mislykket 2-dagers
Utsettes til styremøte 23.11.21

FS sak 37.21 Uttaksregler NM
Framlagt forslag ble godkjent og 
vedtatt mot en stemme, med de end-
ringer og tillegg som kom frem på 
møtet. Uttaksregler gjelder fra 2023.

FS sak 102.21 Oppnevning av 
NKKs komiteer og utvalg
Norske Elghundklubbers forbund 
sender inn forslag på kandidater 
til NKK for de utvalg som natur-
lig hører til NEKF sitt arbeids-
felt innen fristen 31.10.21.

FS sak 103.21 Bandhund-
prøver – prøvetider
Forbundsstyret utarbeidet en søknad 
om at bandhundprøver kan gjennom-
føres på lik linje som løshundprøver 
til 31.januar. Søknaden sendes NKK.

FS sak 41.21 Avlsgranskning 
NEG – oppfølging
Forbundsstyret takker for svar fra 
Avlsutvalget for Norsk elghund 
grå (AUNEG) og tar med seg dette 
videre i arbeidet med avlsstrategien 
for NEG. Forbundsstyret inviterer 
AU NEG til møte på Garder kurs- og 
konferansesenter fredag 19.11.2021. 
Avlsutvalgene og kontaktene skal ha 
samling lørdag 20.11.2021. Agendaen 
for møtet vil være hensikten og målet 
ved avlsgranskingen samt veien 
videre i arbeidet med avl for rasen. 

FS sak 34.21 Instruks avlsutvalgene 
NEKF – agenda samling 20.11.21
Utvalget fortsetter å jobbe med 
agenda for samlingen som sen-
des senest 6 november 2021 til 
deltakerne på samlingen.

FS saker november 2021
FS sak 91.21 Endret instruks 
mislykket 2-dagers
Forbundsstyret vedtar at Instruks 
B for mislykket 2 dagers prøve skal 
gjelde. Instruksen legges ut på 
hjemmeside og sendes klubbene.
FS sak 108.21 Uttaksregler 
Nordisk Mesterskap
Utsettes til nytt beram-
met møte 08.12.2021

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Orientering fra Forbundsstyret
En oversikt over noen sentrale vedtatte FS saker 
siden forrige publikasjon i Elghunden nr 2 2021
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NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

FS sak 109.21 Uttaksregler 
Ungdomsmesterskap
Utsettes til nytt beram-
met møte 08.12.2021

FS sak 121.20 Statut-
ter Årets Oppdretter
Fremlagt endringsforslag til Statutter 
Årets Oppdretter ble vedtatt. Dette 
er en mellomløsning frem til vi har et 
avlsverktøy som kan rangere alle kull 
etter resultater slik at alle oppdrettere 
stiller likt og ikke etter hvem som 
søker. Statutter Årets Oppdretter 
publiseres på NEKF`s hjemmeside.

FS sak110.21 Søknad om endring 
av grense for aktivitetsområde
Saken utsettes da forbundssty-
ret ønsker å involvere alle parter 
dette gjelder. Etter at de berørte 
områdeklubber er gitt mulighet 
til å uttale seg utarbeides det er 
saksfremlegg som ferdigbehandles 
innen utgangen av januar 2022.

FS sak Hederstegn i sølv
Forbundsstyret godkjenne 
innkomne søknader til kan-
didater i hederstegn i sølv.

FS sak 97.21 Rasespesifikk avlsstrategi 
i Norsk elghund sort (RAS NES)
Oppdatert RAS dokument er 
mottatt, behandling utsettes til 
nytt berammet møte 08.12.21.

FS sak 114.21 Rasespesifikk avls-
strategi Østsibirsk laika
Oppdatert RAS dokument er 
mottatt, behandling utsettes til 
nytt berammet møte 08.12.21.

FS sak 115.21 IT strategi
Forbundsstyret vedtar at Nor-
disk Älghund (Hitta Älghund) 
skal være forbundets foretrukne 
løsning som forbundets datalag-
rings- og publikumsportal for 
informasjon om hundene og kil-
desystem for egenrapportering og 
eksterne tjenesteleverandører.

FS saker desember 2021
FS sak 108.21 Uttaksregler 
Nordisk Mesterskap
Framlagt forslag godkjennes med de 
endringer og tillegg som fremom på 
møtet. Uttaksregler gjelder fra 2023.

FS sak Uttaksregler Ung-
domsmesterskap
Uttaksregler for Ungdomsmester-
skap er drøftet og vil bli tatt opp 
igjen på forbundsstyremøte i januar.

FS sak 113.21 Rasespesifikk avlsstra-
tegi Norsk elghund grå (RAS NEG).
Framlagt RAS for NEG godkjen-
nes med de endringer og tillegg som 
fremkom på møtet. Forbundsstyret 
er fornøyd med det arbeidet som AU 
NEG har lagt ned i RAS NEG.

FS sak 114.21 Rasespesifikk avls-
strategi Østsibirsk laika
Framlagt RAS for Østsibirsk laika 
godkjennes. Forbundsstyret er fornøyd 
med det arbeidet som avlskontakt har 
lagt ned i RAS Østsibirsk Laika.

FS saker desember 2021 
fortsetter
FS sak 119.21 RS sak Aninova
Forbundsstyret tar utvalgets forelø-
pige rapport til etterretning. Utvalget 
fortsetter å jobbe med å utarbeide 
en endelig rapport som vil bli tatt 
opp på møtet 08.01.22. Rapporten 
blir sendt ut som RS sak fra FS 
senest 14.01.22 til områdeklubbene.

FS sak 120.21 RS sak Revide-
ring av jaktchampionatregler 
for løs- og bandhund
Forbundsstyret vurderer forbunds-
styrets innstilling til RS 2021 etter 
gjennomgang av innkomne forslag fra 
områdeklubber til RS 2021. Revidert 
saksframlegg realitetsbehandles på 
forbundsstyremøte 08.01.2022 og 
sendes ut som RS sak fra FS senest 
14.01.2022 til områdeklubbene.

FS sak 121.21. RS sak Hvi-
lende utstillingschampionat
Realitetsbehandles på forbunds-
styremøte 08.021.2022.

FS sak RS sak 3 x CK som 
grunnlagt for N(U)CH
Realitetsbehandles på forbunds-
styremøte 08.01.2022.

FS sak 124.21 Utstillingscham-
pionat Vestsibirsk laika
Realitetsbehandles på forbunds-
styremøte 08.01.2022.

FS sak 24.21 Avlsinstruks
Det innhentes juridisk vurdering 
av taushetserklæring og saken 
utsettes til møtet 08.01.2022.

FS sak 125.21 Instruks fellesbestem-
melser for utvalg og komiteer
Instruks fellesbestemmelser 
forr utvalg og komiteer sendes 
lederne for komiteene for utta-
lelse med svarfrist 31.12.2021.

FS sak 43.21 Stønad Ung-
domsmesterskap Løshund 
2021 – Vestoppland EHK
Forbundsstyret vedtar å utbetale 
stønad på kr 20 000,- etter fremlagt 
regnskap for Ungdomsmester-
skapet fra Vestoppland EHK.

2022

FS saker januar 2022
FS sak 119.21 RS sak Aninova
Forbundsstyret tar den foreløpige 
rapporten til etterretning og Anino-
vautvalget jobber videre frem til RS 
for å innhente mer informasjon og 
klarlegging. Prosjektet vil rapportere 
status til RS 2022. Det orienteres 
om dette på ledermøte 08.01.2022

FS sak 120.21 RS sak Revide-
ring av jaktchampionatregler 
for løs- og bandhund
Forbundsstyre er enige om en fel-
les innstilling til vedtak. Saken 
sendes ut som RS sak fra FS senest 
14.01.2022 til områdeklubbene. 

FS sak 121.21 RS sak Hvi-
lende utstillingschampionat
Forbundsstyret er enige om en fel-
les innstilling til vedtak. Saken 
sendes ut som RS sak fra FS senest 
14.01.2022 til områdeklubbene. 

FS sak 122.21 RS sak HD rapport
FS tar HD rapporten til etterret-
ning. Forbundsstyret er enige om en 
felles innstilling til vedtak. Saken 
sendes ut som RS sak fra FS senest 
14.01.2022 til områdeklubbene.

FS sak 123.21 RS sak 3 x CK 
som grunnlag for N(U)CH
Saken fremmes ikke som RS sak, 
men oversendes særkomiteen for 
utstilling for behandling i NKK.
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FS sak 124.21 Utstillingscham-
pionat hos Vestsibirsk laika
Saken anses løst gjennom vedtak 
i FS sak 121.21 om RS sak Hvi-
lende utstillingschampionat.

FS sak Avlskriterier 
Norsk elghund grå
FS i NEKF vedtar fremlagte avls-
kriterier for rasen Norsk elghund 
grå. Avlskriteriene trer i kraft fra 
10.01.2022. Gjøres kjent på NEKF`s 
hjemmeside av leder AU NEG.

FS saker februar 2022
FS sak 24.21 Avlsinstruks
Avlsinstruks godkjennes som fremlagt 
og publiseres. Taushetserklæring 
legges ut så snart denne er klar.

FS sak109.21 Uttaksregler Ung-
domsmesterskap (UM)
Utsettes til neste møte

FS sak 110.21 Søknad om endring 
av grense for aktivitetsområde
FS inviteres de berørte område-
klubbene til et møte for å søke 
enighet om grensene for de 
aktuelle aktivitetsområdene.

FS sak 112.21 Avlsutvalget Jämthund
FS utnevner kandidaten foreslått av 
BEHK til medlem av AU Jämthund

FS sak 09.22 Brudd på NKKs lovverk 
og generell saksbehandling for NKK
Saken oversendes NKK

FS sak 10.22 Søknad 
Hederstegn i sølv/gull
Forbundsstyre gir sin tilslutning 
til at kandidatene tildeles NEKFs 
hederstegn i sølv. Forbundsstyret 
gjennomgår eksisterende krite-
rier for tildelinger av NEKF.

FS sak 11.22 Søknad jubileums-
utstilling NEKFs 125 jubileum
Sak 73.21 følges opp.

FS sak 12.22 Dekning av reiseut-
gifter for deltakere i overgansvirvel 
8TV) prosjekt for rasen NES. 
FS innvilger dekning av doku-
menterte reiseutgifter med 3,50 
per km, inntil kr 1000,- per hund, 
til hunde-eiere som deltar i pro-
sjekt Overgangsvirvel. Beløpet 

utbetales konto ved fremvisning 
av dokumenterte reiseutgifter.

FS sak 13.22 Registrering av 
utenlandsk oppdrett i NKK 
– Norsk elghund sort
NEKF ber om at utenlandske opp-
drettere av norsk elghund sort, gis 
muligheten til å registrere avkom 
i NKK – i Norge som er rasens 
hjemland – i tråd med STANDING 
ORDERS OF THE FCI. Dette 
til populasjonen er kommet opp i 
en størrelse som gir grunnlag for 
godkjenning som egen rase i USA.

FS sak 14.22 Oppnevning/
re-oppnevning til gruppen som 
jobber med NKKs fremtidige 
arbeidsoppgaver og organisering
Oppnevning av kandidater drøftes 
i møte i Jakthund-divisjonen.

FS sak 15.22 Hederstegn
Reglene for hedersmerker tas 
opp til vurdering/revidering.

FS saker mars 2022
FS sak 18.21 RS saker
FS gjennomgikk RS sakene og fat-
tet forslag til vedtak i sakene.

FS sak 109.21 Uttaksregler 
Ungdomsmesterskap
Framlagt forslag godkjennes med de 
endringene og tillegg som fremkom på 
møtet. Uttaksregler gjelder fra 2023.

FS sak 19.22 Helgeland EHK 
– endring av vedtekter
Utsettes til første styremøte etter 
RS. Vedtektene til Helgeland 
på sjekkes opp mot lovmal for 
medlemsklubber i NKK.

FS sak 20.22 Medlemskategori NEKF
Utsettes til første styre-
møte etter RS 2022
FS sak 21.22 Oppmerksomhet for 
langt medlemskap i områdeklubb
En eventuell oppmerksomhet 
for langt medlemskap tas opp 
og samordnes med NKK.

FS sak 125.20 Verdibereg-
ning elghunder
Fremlagt forslag på verdiberegning 
av elghunder godkjennes og leg-
ges ut på NEKFs hjemmeside.

FS saker april 2022
FS sak 27.22 Søknad – 
Årets Oppdretter
FS godkjenner søknader og tildeler 
Terje Vasland hedersprisen årets 
oppdretter 2021 Norsk elghund grå.

FS sak 28.22 Deltaker NM løshund
FS gir dispensasjon til at 
eieren får stille med hunden 
på deltakelse på NM.

FS sak 29.22 Søknad NEKFs 
Hederstegn i gull
FS gir sin tilslutning til at kandidaten 
tildeles NEKFs hederstegn i gull.

FS saker mai 2022
FS sak 32.22 Raseklubb for 
Norsk elghund grå
FS innkaller områdeklub-
bene til ledermøte.

FS sak 33.22 NKK/ Aninova 
/ prøveprogram
FS ta initiativ til møte med NKK

FS sak 34.22 Dommer-
kompendier eksteriør
FS vedtar at dommerkompendiet 
for eksteriør skal revideres. Over-
sendes eksteriørdommerkomiteen 
for uttalelse og tilbakemeldingen.

FS sak 35.22 Ledermøte Teams
FS innkaller til ledermøte tirsdag 
24.05.22. Avlsutvalget Norsk elghund 
grå og LKK inviteres til møtet.

FS sak 36.22 Nestledervervet
FS valgte Eivind Haugseth so, 
nestleder. 1. vara, Ellen Tråen 
går inn i styret som fast medlem 
og 2. vara Ståle Bakkemo ryk-
ker opp til 1. vara til styret.

FS sak 37.22 Styreplan – datoer
17.  -18.06.2022 Garder kurs 
og konferansesenter fra lunsj
17.08.2022 Teams kl 15:00
15.09.2022 Teams kl 15:00
11.10.2022 Teams kl 15:00
15.11.2022 Teams kl 15:00
09. – 10.12.2022 Garder Kurs- og 
konferansesenter fra ettermiddag.
Ledermøte 05.01.2023 Teams – torsdag
RS 21.04-22.04.2023
Møteplan vedtatt.
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FS sak 51.22 Tiltak for hel-
sefremmende avl for NES 
– helsekrav til foreldredyr for 
registrering av avkom av rasen
FS forbereder sak til RS 2023 for 
søknad om å innføre helsekrav til 
foreldredyr for registrering av avkom 
av NES, kjent genstatus arvelig 
grønn stær/glaukom og ataksi. Etter 
eventuelt årsmøtevedtak sender for-
bundsstyre i samråd med AU NES 
inn søknad med aktuelle vedlegg til 
Sunnhetsutvalget for behandling. 

FS sak 52.22 Fremdriftsplan 
for revisjon av RAS
FS tar informasjonen til etterretning 
og avventer nærmere beskjed fra NKK 
for revidering av RAS. FS inviterer 
avlsutvalgene til møte i forbindelse 
med høring av avlsprogrammet.

FS sak 53.22 Deling av helsedata 
med den Svenska Gråhundklubben
FS gir prosjektet arvelig nyresvikt 
mandat til å utarbeide en avtale for 
deling av helsedata med den Svenske 
Gråhundklubben. Forslaget til avtalen 
legges fram for FS til behandling. 
Det fortsettes at Svenska Älghund-
klubben (SÄK) er informert.

FS sak 54.22 Lønnsjuste-
ring forbundssekretær
Forbundsleder får fullmakt til å 
fremforhandle en lønnsjustering som 
fremlegges for FS til godkjenning

FS sak 55.22 Organisa-
sjonsarbeid i NEKF
FS tok drøftelsen til orientering og 
følger opp arbeidet gjennom året.

FS sak 56.22 Jaktchampionat løshund
Ny championatregler for løshund 
hvor vedtak i RS sak 11.22 inn-
arbeides og sendes til NKK.

for FS juli 2022

FS sak 18.22 Instruks for-
enklet dommermøte
Fremlagt forslag på instruks forenklet 
dommermøte godkjennes Sendes ut 
til områdeklubber hvor de bes om 
å distribuere denne til prøveledere 
og NKK representanter. Instruk-
sen legges ut på hjemmesiden.

FS saker juni 2022
FS sak 42.22 Vedtek-
ter Helgeland EHK
FS har ingen innvendinger mot de 
fremlagte endringene i vedtektene til 
Helgeland EHK. FS konstanterer at 
vedtektene i sin helhet ikke er i henhold 
til gjeldende NKKs lovmal og kan 
derfor ikke godkjenne vedtektene. 
FS ber klubben tilpasse vedtektene 
til gjeldende lovmal, som sendes inn 
til FS for behandling, når vedtektene 
er vedtatt på HEHK sitt årsmøte

FS sak 43.22 Vedtekter 
Sør-Trøndelag EHK
FS kan ikke godkjenne innsendte ved-
tekter for Sør-Trøndelag EHK, da disse 
ikke er vedtatt av klubbens årsmøte.

FS sak 22.22 Oppmerksomhet for 
lang medlemstid i NKK og NEKF
FS henviser til svaret fra NKK. 
Medlemsadministrasjonen for 
NEKF ligger hos NKK og pr. dags 
dato foreligger det ikke system hos 
NKK for å administrere denne 
type utdrag fra medlemslistene. 
FS støtter den gode intensjonen.

FS sak 24.21 Utstillingschampio-
nat 3 x CK og Hvilende UCH
Fremlagt forslag på brev bearbeides og 
sendes NKKs Særkomite for utstilling

FS sak 91.21 Mislykket toda-
gers løs- og bandhund
Det tas kontakt med NKK for å få de 
til å bruke den vellykkede dagen fra 
mislykket todagers som en tellende 
endagsprøve for jakthundchampionatet.

FS sak 44.22 Nasjonal Unghund-
prøve – oppfølging RS sak 10.4.20
FS tilknytter seg personer med 
ulik kompetanse som er hen-
siktsmessig for arbeidet.

FS sak 45.22. Utstillinger – 
representasjon av våre raser
Det må inngås et formelt samarbeid 
med lokal områdeklubb tilknyttet 
NEKF dersom andre raseklubber skal 
arrangere utstillinger med raser under-
lagt NEKF, dette gjelder også valper.

FS sak 46.22 Statistikk og avlsutvalg
FS utarbeider et svar som sen-
des alle områdeklubber

FS sak 47.22 Nettvett
FS utarbeider et skriv om nettvett 
som legges ut på NEKFs hjem-
meside og facebook, samt at det 
sendes til områdeklubbene med 
oppfordring om at det minimum 
distribueres på deres hjemmeside.

FS sak 49.22 NEKFs 
utvalg og komiteer
Medlemmer i utvalg og komiteer 
som skal fungere i det kom-
mende arbeidsåret ble oppnevnt 
av FS. Hjemmeside oppdateres.

FS sak 50.22 Tiltak for helsefrem-
mende avls for NES – Innføring 
av avlsanbefaling om kjent gensta-
tus, evaluering av avlskriterier
Avlsutvalget for Norsk elghund 
sort innfører avlsanbefaling om 
stambokført genstatus for pri-
mær glaukom og ataksi.
Kriterier for godkjente par-
ringer fra og med 01.09.2022:
-  Begge foreldredyr må være 

jaktpremierte (minimum 3. pre-
mie) – gjelder fra 01.01.2023

-  Begge foreldredyr må være 
utstillingspremiert til mini-
mum VG – very good

-  Kjent HD status og smalet HD 
indeks på lik eller >200.

-  Øvre grense for innavlsgrad er 4 
(beregnet på 5 generasjoner), med 
mulighet til dispensasjon opp til 5.

-  Et av foreldredyrene må være 
stambokført genetisk fri for 
glaukom hos NKK.

-  Et av foreldredyrene må 
være stambokført genetisk 
fri dor ataksi hos NKK.

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
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Ledermøte i Nordisk Älghundunion 
i Stockholm 7. og 8. juli.

Etter flere år uten fysiske møter ble 
det avholdt ledermøte i Nordisk Älg-
hundunion (NÄU) i Stockholm 7.-8. 
juli med Svenska Älghundforbund 
som arrangør. For Norske Elghund-
klubbers Forbund (NEKF) er dette en 
viktig møtearena for å ivareta ansvaret 
for utviklingen av vår elghundraser. 
Med raseansvaret for de norske elg-
hundrasene er det viktig at vi ivare-
tar vårt ansvar for hele populasjonen, 
ikke bare den norske delen. 

For Norsk Elghund Grå er rasens 
populasjonsområde hele Norden. 
Dette må selvfølgelig NEKF som en 
ansvarlig organisasjon ta hensyn til i 
sitt arbeid. Det er også en erkjennelse 
fra de andre nordiske organisajonene 
at dette i særlig grad er et ansvar 
som ligger i den norske raseklubben 
NEKF, som har raseansvaret for 
Norsk Elghund Grå. Med erkjennelse 
av at det drives et utstrakt avlsarbeid 
for alle elghundrasene i hele Norden 
kan vi konstatere at uten deltakelse i 
det nordiske samarbeidet vil Norge 
i praksis si fra seg ansvaret for vår 
nasjonalhund Norsk Elghund Grå. 

Det er et stort og aktivt avlssamarbeid 
i Norden ved at oppdretterne i de nor-
diske landene henter avlsmateriale 
fra hverandre. Gjennom bruk av hele 
rasens populasjon vil vi også ha et mye 
bedre grep om utviklingen av rasen, 
enten det gjelder jaktegenskaper, helse 
og eksteriørmessige krav. Dette sam-
arbeidet vil selvfølgelig Norske Elg-
hundklubbers Forbund delta aktivt 
i og derigjennom styre utviklingen 
av våre nasjonale raser. Tilsvarende 
erkjennelse er det at Sverige har et 
overordnet ansvar for rasen Jämthund 
og Finnland for Karelsk Bjørnhund.
Gjennom samarbeidet i NÄU jobbes 
det aktivt for at landene skal utveksle 
sine rasedata til de andre nordiske 
landene. Det er stor enighet om at 
dette samarbeidet er viktig for utvik-
ling av våre felles raser. For NEKF 
som jobber aktivt for å digitalisere 
avlsarbeidet er det av helt avgjørende 
betydning at vi får tak i hele popu-
lasjonens (rasens) data. Uten denne 
datatilgangen vil vi ha svært redusert 
nytte av et dataverktøy i avlsarbei-
det. Det er derfor positivt at det fra 
de øvrige nordiske landene var stor 

interesse for at Aninova ble invitert 
og presenterte sine arbeider for alle 
delegatene på ledermøtet. Aninova 
har allerede et forhold til både Norge 
og Sverige gjennom sin testkjøring på 
data for NEG i disse landene. Det er 
også viktig at de nordisk kenneklub-
bene er koblet på dette arbeidet.

For at avlsarbeidet på våre elghundra-
sen skal kunne benytte seg av digitalt 
verktøy er det av avgjørende betyd-
ning at det er tilgang til data fra hele 
populasjonen. Uten en slik tilgang 
vil dataassistert avl være av marginal 
verdi. Ledermøtet i NÄU har derfor 
i felleskap sendt brev til de nordiske 
kennelklubbene med anmodning 
om å dele data. Vi håper dette blir 
imøtekommet slik at vi nå kan starte 
arbeidet med å beregne fullverdige 
indekser for våre elghunder.

Det ble gjort en tilsvarende henven-
delse i 2016 uten at dette har avsted-
kommet en fult ut utveksling av data 
for rasene. Selv om Norsk Kennel-
klub (NKK) er gode til å dele data, 
og er den klart beste på leveranser av 

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Fra venstre: Jukka Immonen, Peter Käcko, Sebastian Tång, Matts-Olof Mattson, Endre Stakkerud, Jan-Anders Thorud, Leif Einar 
Olsen, Daniel Forsbacka, Kjell Arild Haugen, Eivind Haugseth, Joakim Gunnarsson. Per Svensk var ikke til stede når bildet ble tatt.
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Helseundersøkelsen i regi av NEKF

jaktprøvedata, så henger de øvrige 
kennelklubbene etter i sin dataut-
veksling.
Forbundsstyret i Norske Elghund-
klubbers Forbund er svært tilfreds 
med at vi står samlet i elghundmiljøet 
i Norden om at innsamlede data for 
helse, eksteriør- og bruksegenskaper 
på våre elghunder skal være åpent for 
alle de nordiske klubber og forbund.
Datadeling i Norden er svært viktig 
for det pågående arbeidet i NEKF 
og NKK med å utvikle IT assistert 
avlsprogram. Uten tilgang til data for 
hele populasjonen vil et dataprogram 
for digitalisering av avlen ha begrenset 
verdi.

Gjennom en slik fullverdig dataut-
veksling vil de nasjonale raseklubbene 

ha et betydelig verktøy til å styre 
utviklingen av sine raser basert på 
objektive kriterier. Dette vil være 
særdeles viktig for bruks- og hel-
seegenskaper. For NEKF som har 
raseansvaret for elghudrasene og et 
spesielt ansvar for Norsk Elghund 
Grå vil dette gi en vesentlig bedre 
forutsetning og mulighet til å styre 
utviklingen av vår nasjonale rase. 

Ledermøtet i NÄU drøftet også iden-
tifiseringen av hundene gjennom hele 
livsløpet uavhengig av hvilke lande 
de er registrert i. Dersom en hund 
skifter eier over landegrensene, må 
den i dag omregistreres til det landet 
den selges til. Dette vanskeliggjør 
en gjennomgående identifisering av 
hunden gjennom hele livet og det 

kan blir brudd i tilgang til dataene 
som tilhører den enkelte hund. Det 
er derfor ønskelig at det registrerings-
nummeret som en hund i Norden blir 
tildelt ved førstegangsregistrering 
skal følge hunden hele livet, selv om 
den selges til et annet land innenfor 
Norden. NÄU ber derfor i et felles 
brev til kennelklubbene i Norden 
om å utrede muligheten for et felles 
registreringsnummer for hundene 
i de nordiske landene. Med et felles 
registreringsnummer unngås det at vi 
har flere identiteter for en og samme 
hund. Dette vil også øke datakvalite-
ten i våre avlsdata for indeksberegning 
av våre hunder.

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Helseundersøkelsen er ment å gi en 
indikasjon på forekomsten av ulike 
sykdommer og atferds utfordringer, 
og gi raseklubben en brukbar oversikt 
over forekomsten. I 2021 ble det sendt 
ut en spørreundersøkelse til alle eiere 
av NEG og NES. Det kom inn totalt 
1978 besvarelser fra NEG og NES. 
Helseundersøkelsen var utarbeidet av 
Frode Lingaas/NMBU. Lingaas har 
også hatt jobben med datahåndtering 
og utarbeidet rapport fra undersøkel-
sen for begge raser. 

Oppsummering 
Norsk Elghund Grå
I undersøkelsen kom det inn 1215 
besvarelser som er et ganske høyt 
tall. Dette utgjør ca.14% av registrerte 
NEG den siste 10 årsperioden i NKK. 
Dette er en litt lavere svarandel enn 
det mange raseklubber oppnår. Det 
var omtrent like mange hannhunder 
og tisper i undersøkelsen (49% hann-
hunder og 51% tisper).
I rapporteringen oppgis det at 89% av 
hundene brukes på jakt, 48% stilles 
på utstilling.
Det kom fram i undersøkelsen 

spesifiserte dødsårsaker til 125 hun-
der.
Hundeeierne som besvarte undersø-
kelsen var generelt meget positive til å 
delta med ytterligere spørsmål og med 
DNA-prøver for å støtte forskningen 
på utfordringer i rasen.

Helse
På helsespørsmål besvarte 93% av 
eierne at de var godt eller meget godt 
fornøyd med hundenes helse, mens 
5,6% vurderte helsen som middels. 
1,4% karakteriserte hundens helse 
som dårlig. 
31% rapporterte at hunden hadde hatt 
problemer med hud/pels/øre. Det ble 
registrert flest under med fettkuler/
tilstoppede talgkjertler, våteksem og 
kløe/hudirritasjon.
52,5% av hundene i undersøkelsen var 
HD-røntget. 81,5% fri(A/B), 12,7% 
hadde C, 2,5% hadde E/D. 5,8% av 
hundene var AD-røntget, 89% av 
disse var fri for AD.
0,9% av hundene ble rapportert med 
patellaluksasjon. Patellaluksasjon er 
en lidelse der kneskjellet kan gå ut av 
posisjon og medføre halthet og smerte.
Det ble registrert 6 tilfeller av 

nyresvikt. Epilepsi-lignende tilfeller/
epilepsi på 14 hunder.
Det ble oppgitt komplikasjoner i 12% 
av fødslene. 
Av registrerte dødsårsaker på 125 
hunder, er det «Alderdom», kreft og 
«annet» blant de vanligste registrerte 
dødsårsakene.
I tillegg ble det i helsebesvarelsen 
registrert om hunder hadde hatt 
fordøyelsesproblemer, brokk, luft-
veisproblemer, forhudskatarr, urin-
veisinfeksjon og svulster i jur og 
testikler.

Atferd
På adferds-spørsmål svarte 96% at 
de var godt eller meget godt fornøyd 
med hundenes generelle adferd, 4% 
er middels fornød, mens 1% vurderer 
den til dårlig. 
97% oppfatter hundene som glade, 91 
% som er trygge, og 69% som er tøffe. 
14% av hundene karakteriseres som 
engstelige i noen situasjoner.
På bjeffing, oppgir 29% av eierne at 
hundene sine bjeffer i meste laget. Ca. 
37% av hunden bjeffer på dørklokka. 
38% bjeffer ofte eller svært ofte når 
noen går forbi hus/hage. 12,6% av 
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5 hadde fått verifisert diagnosen hos 
veterinær. Det er heldigvis et relativt 
lavt antall. Ataksi er ikke nevnt selv 
om det er en sykdom vi har utviklet 
gentest for. Det skyldes at den opp-
trer på valper som lever sammen med 
tispa. Disse hundene blir avlivet og går 
derfor ikke inn i statistikken her. 

Reproduksjonsproblemer er det satt 
stort fokus på siste året. EU har kom-
met med strenge anbefalinger for 
bruk av avlsdyr som ikke kan parre 
seg normalt. I spørreundersøkelsen 
svarer 57 av 70 NES-hannhundeiere 
som har hunder som er brukt til par-
ring, at det ikke er problemer i for-
bindelse med parring, 9 sliter litt noen 
ganger og 2 trengte støtte for å få det 
til. Kun 1 svarer at hannhunden ikke 
har gjennomført parring og 1 svarer 
at hannhunden ble tappet og tispa 
inseminert. Blant tispeeierne svarer 
eierne av 93 kull at 6 av tispene ble 
inseminert. 
Hos tispene er det lite reproduksjons-
problemer. På spørsmål innbilt svan-
gerskap, svarer bare 3,8% at de har 
hatt det på sin NES-tispe. Dette er 
også en tilstand som nedarves. Under 
innbilt svangerskap fungerer de fleste 
hunder dårligere i brukssammenheng. 
Det er derfor svært bra at forekomsten 
er liten i vår rase. 

Problemer i forbindelse med fødsel 
ble det spurt om i undersøkelsen. Hos 
svarthund eierne foreligger svar for 91 
tisper. 68 av disse har ikke hatt pro-
blemer, 11 tisper er tatt keisersnitt på. 
Totalt sett er det fødselsproblemer ved 
12% av fødslene. Dette utmerker seg 
ikke i forhold til andre raser som både 
ligger lavere og høyere i forekomst. 
Manglende drektighet er angitt hos 25 
av 134 NES-tisper. 

Atferd
Her ble det innledet med spørsmål 
om hvorvidt eierne var fornøyde med 
gemyttet og adferden hos sine hunder. 
Av NES-eierne var 96,7 % er meget 
fornøyd eller godt fornøyd med hun-
dens generelle adferd. Tilsvarende 
svarer 87,1 % av NES-eierne at de 
har en god jakthund. På spørsmål om 
hunden er skvetten svarer bare 14,1 
% at det er ganske eller meget riktig. 

hundene bjeffer på voksne mennesker.
På støy, rapporteres det om at 19,3% av 
hunden er redd for støyende objekter. 
11,5% har angst for fyrverkeri. 3,1% 
har angst for høye smell/skudd.
På aktivitet, rapporteres det om at 87% 
av hundene har «sterk eller meget 
sterk» trang til å løpe etter vilt, mens 
45,3% vil gjerne løpe etter katter. 2,9% 
av hundene har sterk/meget sterk 
bærelyst.
Ca.12% av hundene viser tendens til 
ulike repeterende «aktiviteter», hyp-
pigst oppgitt er tendens til å slikke/
bite forbein. 

Helseundersøkelsen i sin helhet lig-
ger på hjemmesida til NEKF/Norsk 
Elghund Grå. 

Oppsummering 
Norsk Elghund Sort
Fra NES eiere kom inn 763 svar. Det 
utgjør 38% av alle registrerte svart-
hunder siste 10 år. Det er en svært høy 
svarprosent som vi er stolte av! Spør-
reundersøkelsen tok for seg både hel-
semessige og adferdsmessige forhold. 
For NES svarte 95,5% var godt eller 
meget godt fornøyd med hundens 
helse og hele 96,7 % var godt eller 
meget godt fornøyd med hundens 
adferd/gemytt. Tallene forteller at 
svarthundene er både friske og opp-
leves som meget trivelige hunder. Når 
det gjelder bruk sier hele 85% at hun-
den brukes til jakt, halvparten av disse 
mer enn 20 dager i året. En tredjedel 
av hundene levde sammen med andre 
hunder og nesten like mange bodde 
sammen med katt. 

Helse
Hudproblemer er utbredt blant 
hunder, ofte som kløe i ører eller 
på hele kroppen.  Hos noen raser 
er hudproblemer med kløe en svært 
vanlig lidelse. Hos NES svarte 17% 
at hunden en eller annen gang hadde 
hatt problemer med hud, hårlag eller 
ører. Hyppigste enkeltlidelse var kløe/
hudirritasjon som 6% av hundene 
hadde hatt. Det var kun 2% som svarte 
at hunden har hatt ørebetennelse. Kun 
0,1 % (en hund) hadde hatt kronisk 
ørebetennelse, gjentagende tilfeller. 6 
hunder som er mindre enn 1%, hadde 
fått påvist allergi ved blodprøve. 

Lidelser i fordøyelsessystemet er også 
relativt få. Her ble det spurt om alt 
fra munnhulen til bakerste åpning. 
Hos NES er medfødt tannmangel er 
den viktigste tann/kjevefeilen og fore-
kommer i en del tilfelle. Det er arvelig, 
men gir stort sett ikke hundene noen 
plager. Lidelser i magesekk og tarm 
er antakelig de vanligste sykdommen 
fordi hundene er borti mange ulike 
ting. Den hyppigste lidelsen er diare. 
4,9 % svarer at hunden har hatt gjen-
tagende episoder med diare. Det ble 
også spurt om fôring. Hele 85% av 
svarthunderhundene fôres med tørrfôr 
som hovednæringskilde. Mange bru-
ker i tillegg våtfôr og middagsrester.

Øyelidelser har vært et stort problem 
for NES inntil vi fikk gentest. Av de 
763 svarene svarer kun 2,1 % at hun-
den har hatt grønn stær. Mange av 
hundene som var med i undersøkelsen 
er født før gentesten kom. Progressiv 
retina Atrofi – nedbryting av regn-
buehinnen, er en arvelig sykdom som 
er registrert på 3 av de 763 hundene. 

Lidelser i skjelett og muskelsystemet 
er også relativt sjelden på våre lette 
hunder. Her er det en ganske stor 
forskjell i måten hundene brukes på. 
Av svarthundene svarer 5,9 % at hun-
den har hatt sykdom i muskler, ledd 
eller skjelett. Over halvdelen av dette 
er karakterisert som stivhet. Hofte-
ledds-dysplasi er den lidelsen som er 
vanligst. 29 har svart bekreftende på at 
hunden har hofteledds-dysplasi. Men 
i mange tilfelle er dette en lidelse som 
ikke gir kliniske symptomer og diag-
nosen har kommet fram i forbindelse 
med HD-røntgen. 61% av hundene 
var HD-røntget. Av disse var 86% fri 
for HD. Se mer spesifikt om HD i 
eget avsnitt. 

Nervesykdommer her heller ikke 
utbredt hos våre elghunder. Av svart-
hundene anga 29 svar at hunden 
hadde dårlig hørsel. Dårlig hørsel er 
vanlig hos eldre hunder. Dette betyr 
derfor ikke at det nødvendigvis er 
unormalt. Epilepsi er derimot er en 
sykdom vi overvåker nøye. Epilepsi 
kan ha flere årsaker, men kan også 
være arvelig. Hunder som har hatt 
epilepsi skal ikke brukes i avl. 9 svarte 
at hunden hadde hatt epilepsianfall og 
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Tilsvarende tall på rastløshet er 14,8%.  På spørsmål 
på om hunden er trygg svarer 90,7 % bekreftende. 
En ting mange er opptatt av er bjeffing. 17 % sier 
at hunden bjeffer i meste laget. Kun 0,9 % sier at 
hunden er aggressiv og det viktigste; 98,1 % beskri-
ver hunden som glad. 

På spørsmål om hunden viser aggressive signaler 
som løs og i bånd viser noen aggressivitet mot 
samme kjønn, noen flere i bånd.  Mot samme kjønn 
og i bånd utgjør de som svarer ofte og svært ofte 
11,5%. Svært få hunder har bitt andre hunder. 
Når det gjelder frykt forekommer det sjelden, men 
fyrverkeri (nyttårsaften) er 15% av svarthundene 
redde for og 17% viser milde tegn til angst. Dette 
er tankevekkende når så få hunder er redder for 
høye smell, kun 3,7%. Men det blir en vedvarende 
og for hundene uberegnelig situasjon, som ikke alle 
tolererer. Sånn er det med de fleste hunderaser og 
en god grunn til å stille spørsmålstegn ved fri bruk 
av fyrverkeri. 

Jaktadferd på svarthund. 56,7 % viser sterk jaktad-
ferd når de ser lukter rådyr, hare, elg, hjort osv. 
11% viser ikke jaktadferd i samme situasjon. Den 
siste tredjedelen viser mild til moderat jaktadferd. 
Katter som løper bort, var et annet spørsmål. Her 
viser 53% sterk jaktadferd og kun 7,2% viser ikke 
jaktadferd. Et annet interessant fenomen er jaging 
av biler. 78% er helt uinteressert mens 2,6 % sier at 
det er et stort problem. 

Bilkjøring kan virke stressende og noen hunder blir 
bilsyke. 60% av NES-hundene viser ingen form for 
stress/ubehag ved bilkjøring mens 11,4 % viser sterkt 
ubehag/stress. 
89% sier at svarthundene er rolig hjemme mens bare 
0,6 % sier at hunden ikke er rolig. 
På spørsmål om gemyttet svarer til forventningene 
du hadde da du valgte rasen Norsk elghund sort, 
svarer 55 % som forventet og hele 41% at det er 
bedre enn forventet! Kun 3,7% sier at det er dårli-
gere enn forventet. 
Helseundersøkelsen i sin helhet ligger på hjemme-
sida til NEKF/Norsk Elghund Sort. 

Oppsummering
Spørreundersøkelsen har bidratt til god innsikt i 
hvordan helse og adferd er og oppleves, hos våre 
elghunder. Det er opplysninger som kan brukes i 
avlsarbeidet. Helseundersøkelsen var bygd opp slik 
at den kan gjentas for å se på utviklingstrekk over 
tid. Det kan bli verdifullt. Responsen på under-
søkelsen er god. Det er svært viktig at hundeeiere 
svarer på slike undersøkelser. Desto flere svar som 
kommer inn desto riktigere blir de totale resulta-
tene. Vi er svært takknemlige for det grundige og 
store arbeidet NMBU ved Frode Lingaas har gjort.
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Presentasjon av 
nye medlemmer i NEKFs 

utvalg og komiteer
Avlsutvalget Norsk Elghund Grå - Ellen Nørstegård Tråen 

Litt om meg selv og min interesse for jakt og 
elghunder: Bor i Rollag i Numedal, med samboer 
og 2 barn. Jeg var på mitt første elgfall 2 år gam-
mel og er vokst opp med løshundjakt, da min 
bestefar hadde elghunder sammen med min far. 
Jakt med hund og skyting har vært en lidenskap 
hele livet.

Jeg har alltid hatt stor interesse for dyr og særlig 
Norsk elghund grå, og har hatt egne hunder fra 

jeg var 21 år. Jeg var ferdig autorisert løshund-
dommer i 2010.

Min motivasjon for å jobbe i avlsutvalget er å 
bidra i arbeidet med forvalting av vår nasjonal-
rase ved å fortsette å avle gode jakthunder med 
stor jaktlyst som har god helse, godt gemytt og 
med et rasetypiskutseende. For å lykkes med 
dette arbeidet mener jeg genetisk variasjon vil 
være en viktig forutsetning fremover. 

Avlsutvalget Jämthund - Kristen A Madshus

Jeg bor på Namnå i Grue kommune i Innlandet 
fylke. Bor på en gård og jobber som Skogsbe-
styrer og Viltansvarlig i Grue kommune. Gift og 
to voksne barn. Begynte å jakte elg i 1986, det 
ble for det meste brukt elghund som sporhund 
den gangen. Har hatt egen elghund siden 1987, 
som jeg så smått begynte å bruke som løshund. 
Jeg kjøpte min første Jämthund i 1996. Har to 
voksne hannhunder for øyeblikket og i tillegg 
har min datter en ung hannhund, som er med i 
samme jaktsyklusen her hjemme. Utdannet meg 
som Løhunddommer fra 2001 og holder fortsatt 
på med det. Er veldig glad i å «jobbe» med hund, 
kondisjon, sosialisering, sporing og trening løs i 
elgskogen før og etter jakta blant annet. Jakt-
prøver og utstillinger er også å en del av dette! 

Har hatt forskjellige verv innen for HEHK og den 
tidligere Jämthundringen i Norge som ble fusjo-
nert med Svenske Jämthundklubben. Så mye bra 
med rasen den gangen jeg kjøpte første Jämt-
hundvalp som jeg personlig likte, synes rasen 
har hatt en flott utvikling siden den gang. Ting 
i avlen som er viktige å fokusere på fremover 
er fremfor alt helse, innavelsgrad (populasjon), 
jaktprøver og utstillinger, og sist men ikke minst, 
være helt klare på at det er broderlandet Sverige 
som eier og har Jämthund som nasjonalrase. Der-
for må det være helt naturlig å holde seg inntil 
det rasestandarden der inneholder. Jeg ser frem 
til å samarbeide med de to andre i utvalget og  
jobbe for konstruktive og gode avgjørelser på 
avlsmateriale for Jämthundens fremtid!
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Avlsutvalget Norsk Elghund Sort - Kari Skjauff

Jeg har vokst opp på gård i Andebu, med hare-
hunder og grå elghund på gårdsplassen. Første 
gang jeg var med på jakt var jeg 14 år, da blei 
det full uttelling på harejakt for en støver i 
los. I ungdomstida jobbet jeg på kennel og hos 
oppdrettere av forskjellige hunderaser. Yrkes-
messig har jeg bl a jobbet i Visma Retail som 
quality assurance i over 12 år og vært bered-
skapshjem for BUF etat i 5 år. I dag jobber jeg 
som hundefrisør.

Jeg har hatt egen hund siden jeg var 18, den 
første var en Collie langhåret. Etter hvert som 
jaktinteressen økte, blei han faktisk god på å 
finne ryper og skogsfugl. Siden har jeg hatt 
Breton, Langhåret vorstehhund og Engelsk 
springer spaniel. 

I september 2012 blei jeg introdusert for hjor-
tejakt med bandhund, og da var jeg hekta. 2 år 
seinere hadde jeg en NES valp i hus. Siden har 
interessen for bandhundjakt økt. Mesteparten 
av fritida går med til trening av hund, prøver, 
utstilling, jakt, ettersøk og bandhudmiljøet. 
Jeg bruker mange timer i skogen med egne 
hunder, og synes også det er veldig lærerikt 
å gå bak en ekvipasje i skogen. Jeg dømmer 
prøver og bidrar på kurs. Jeg er ansatt i 2 kom-
munale fallviltgrupper, har 3 hunder som er 
godkjente for ettersøk som brukes aktivt hele 
året. Jeg starta med oppdrett av NES i 2017, og 
har nå 4 svarthunder i mitt eie. 

Jeg ser fram til å bidra i avlsutvalget, ivareta 
rasen og jobbe for at vi i framtida har en frisk 
rase med gode jaktegenskaper. 
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Avlsutvalget Jämthund - Andre Trondrud

Jeg er 26 år og bor på Gvammen i Nore og 
Uvdal kommune. Jeg er heltidsbonde på 
mitt eget gårdsbruk, som gjør at jeg kan 
prioritere mine hobbyer. Jeg sitter i avels-
utvalget for fleckvieh og i avelsutvalget for 
jämthund. Jeg starta å gå i skogen når jeg 
var rundt 6/7 år gammel. Dette gjorde jeg 
sammen med hare bikkja til pappa etter 
skolen hver dag. Samt at jeg hang i beina 
til bestefar med elgbikkja hele høsten. Jeg 
skjøt min første elg i stålis høsten jeg fylte 
16 år. Etter det har det balla på seg. Løs-
hund jakt på elg er det tia mi går til fra 25. 
september til jul. Dette har videreutviklet 
seg til at jeg har blitt prøvedommer for 

løshund elg. Dette startet jeg med høsten 
2020. Pr nå er det 3 elghunder og 1 støver i 
huset. 1 NEG som er 8 år gammel, 1 voksen 
jämthund tispe, samt tispeavkom av henne 
som skal slippes til høsten. Jeg har kennel 
og driver oppdrett av jämthund.

Jeg gleder meg til å jobbe videre med 
avel på jämthund sammen med utvalget. 
Siden dette er min hobby og lidenskap vil 
jeg gjøre mitt beste for å videreutvikle 
denne rasen

Håper alle er godt igang med hundetrenin-
gen og gleder seg til høstens jakt eventyr.

Avlsutvalget Jämthund - Morten Danielsen

Hva skal jeg skrive i en presentasjon av 
meg selv, spurte jeg kjerringa. Det må da 
være fort gjort sa hun, jeg har aldri sett 
du gjort noe! Det er nok mye sant i det, da 
store deler av min tid går med til hundein-
teressen. Jeg er 44 år og bor på Kråkerøy 
i Fredrikstad, har to gutter på 9 og 13 år + 
ei kjerring på 40. Vi har for tiden 4 jämt-
hundtisper og ei særdeles sta dachs tispe, 
som alle er en selvfølgelig del av familien. 
Har bestandig hatt en brennende interesse 
for jakt og hunder, som de siste 20 årene 
hovedsakelig har dreid seg om løshund-
jakt på elg. Dette har ført til mitt engasje-
ment for jämthunden, dens utvikling og 
historie. Jeg har de senere årene begynt 
å prøve meg som oppdretter av jämthund, 
noe som har vært utrolig givende. Timevis 

med granskning av linjer har nærmest blitt 
en besettelse. Har siden jeg ble ferdig på 
ungdomskolen vært bortreist store deler 
av høsten/vinteren på jakt. Har jaktet meg 
rundt i Norge og Sverige fra sør til nord, 
og har møtt mange flinke hunder og deres 
eiere. Dette har vært givende og lærerikt, 
og gitt meg muligheten til å se og få jakte 
med mange hunder fra forskjellige opphav. 
For noen år tilbake tok jeg oppdrettersko-
len del 1 og 2 hos NKK, dette har vært nyt-
tig kunnskap å ha med seg som oppdretter. 
Som dere forstår er jeg lidenskapelige opp-
tatt av jämthunden, derfor blir det veldig 
spennende å få være en del av AU Jämt-
hund. Jeg håper og tror jeg kan bidra posi-
tivt for rasen, med kunnskap og erfaring. 
Jeg ser frem mot å legge ned en innsats!

Eksteriørdommerkomiteen – Linda Marie Lien

27 år og bor i Elverum og ny inn i årets eksteriørkomitee. Jeg er 
født og oppvokst med Norsk Elghund Grå og løshundjakt. Og 
interessen satt seg fort av å dilte i hælene til min far på jakt. I 
dag er hundeholdet fylt med 3 Norsk Elghund Grå som blir brukt 
både på jakt og i utstillingsringen. 
Når jeg var 14 år ble jeg introdusert for utstilling og jeg ble bitt 
av basillen som mange andre. Jeg har brukt uendelig med tid på 
utstillinger i inn- og utland. Interessen for bevegelse og funksjon 
på elghundrasene kom, og er i dag i gang med eksteriørdommer 
utdanningen. 

Jeg ser frem til å sette i gang med arbeidet i eksteriørkomiteen 
og verdsetter muligheten til å ta vare på elghundrasene med 
fokus på anatomi, funksjon og bevegelser.
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Eksteriørdommerkomiteen – Nils-Erik Haagenrud

Som nytt medlem av eksteriørkomiteen har 
jeg blitt oppfordret til å skrive noen ord 
om meg selv. Det er kanskje ikke riktig å 
skrive nytt medlem da jeg har vært en del 
av eksteriørkomiteen i flere år tidligere i 
sammen med Ralf Campbell og Marianne 
Holmli.

Som ihuga elghundeier og jeger er jeg opp-
vokst med Norsk elghund grå (NEG) og elg-
jakt, som har vært en naturlig del av mitt 
62 årlige liv og vil være det også videre i 
livet. Jeg fikk min første egne NEG i star-
ten av 80 tallet og NEG har siden vært et 
naturlig medlem av familien. Jeg har gjen-
nom årene drevet oppdrett av NEG under 
kennelnavnet Elgbua, men det er mange år 
siden jeg hadde noen kull da en krevende 
jobb ikke har tillat det. Fra første septem-
ber er jeg pensjonist, så får vi se hva frem-
tiden bringer.

Jeg startet min eksteriørdommer gjerning 
på midten av 90 tallet og har siden dømt 
en rekke utstillinger i inn og utland, noe 
som har vært lærerikt og givende for å se 
utviklingen av rasen og holde en tett kon-
takt med eiere og oppdrettere. Som aktivt 
organisasjonsmenneske har jeg hatt en 
rekke verv innenfor hundeorganisasjon 
arbeidet, var med å produsere dommer/ 
rasekompendiet og har vært med å arran-
gere en rekke dommerseminar. Eksteri-
ørdommer komiteen er viktig for å få en 
mest mulig ensartet dømming og gjennom 
samarbeidet med avlsrådene kunne gjøre 
grep for den enkelte rase ved behov. Mitt 
inntrykk fra 80 tallet til nå er at vi har for-
valtet rasene på en meget god måte ved 
å ha sunne, friske og funksjonelle hunder 
innenfor de rasene vi forvalter, noe som 
er viktig i forhold til det ansvaret vi har 
for rasene.

Eksteriørdommerkomiteen – Nina M. Kulseth 

Jeg, Nina M. Kulseth eier og driver Kennel 
Diversity, vi driver oppdretter av Australian 
Shepherd og Yakutian Laika siden 2018, har 
tidligere drevet oppdrett av Dvergpincher, 
Finsk Støver, Russisk Støver og Jämthund. 
I vårt oppdrett fokuserer vi på både god 
fysisk og psykisk helse hos alle våre hun-
der. 

Dette betyr at de skal fungere like godt 
som familiehund, som brukshund, uansett 
om de skal brukes som gjeterhund, agility-
hund, trekkhund el jakthund. 

Jeg har med hunder som vi har oppdrettet 
oppnådd flere jaktchampionat og utstil-
lingschampionat, både i inn og utland. 
Flere av hundene er blitt BIS på spesialer, 
og vunnet mange titler bla fra WW-14og 
WW-17

Jeg er autorisert eksteriør dommer på NES, 
Jämthund og Svensk Hvit Elghund og er 
under utdannelse for godkjenning på NEG.

For fullstendig oversikt over NEKFs utvalg, komiteer og kontaktpersoner, se NEKFs hjemmeside:

www.elghundforbundet.no

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

••
•
•
••
•

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
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Nytt fra avlsutvalget 
for Norsk Elghund Grå

Avlsutvalget ønsker i dette nummeret av Elghunden og presentere utviklingen for løs-
hundprøver og prøvemomenter for NEG, i perioden 2013-2021. En oppdatering fra 

Nyresviktprosjektet, og litt generelt om gentesting/registrering og avlshundlister.

Avlsutvalget har satt opp et diagram over 
premieringsprosent for løshundprøver 
Norsk Elghund Grå (NEG), gjennom-
ført i prøveårene 2013 – 2021. Totalt er 
det i Norge gjennomført og bedømt 6291 
prøvestarter for NEG i dette tidsrommet. 

Diagrammet viser ikke noen klare tendenser, 
da de ulike år varierer i begge retninger 

fra år til år. 2016 skiller seg litt ut med 
en premieringsprosent på 76,6%. 

Andelen 1.premie av premierte prøver 
dette året var på hele 86,2%. 

Vi har også satt opp et diagram som 
viser utvikling over bedømte moment for 
løshund-prøvene i samme periode. Disse 
gir oss en tilbakemelding på utvikling over 
år osv.

    
Resultatene viser klare tendenser i flere 

ulike moment, med både en positiv og nega-
tiv utvikling. Vi ønsker ikke å gi noen bas-
tant analyse av resultatet, men hundenes 

egenskaper og avl må ansees som sentrale i 
utviklingen. I tillegg kan faktorer som avta-

kende elgstamme og rovviltpåvirkning være 
delaktige i resultater og tendenser.

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

Kilde: NKK/NPP 

Kilde: NKK/NPP 
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Utviklingen i de spesifikke moment for løshundprøver NEG - 2013-2021

  

  

  

  

  
Kilde: NKK/NPP 
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NYRESVIKT-PROSJEKT NORSK ELGHUND GRÅ
Tekst: Frode Lingaas, Veterinærhøgskolen

Nyresvikt hos norsk elghund grå- god framdrift i prosjektet – men flere prøver ønskes.

Vi har tidligere informert i «Elghun-
den» om at prosjektet på nyresvikt hos 
norsk elghund grå (NEG) går videre 
med økt intensitet etter nye prosjekt-
møter mellom Veterinærhøgskolen og 
avlsutvalget for Norsk elghund grå/
Norske Elghundklubbers Forbund. 
Det er som nevnt to hovedutfordrin-
ger i det videre arbeidet; 

a. få tak i et økt antall av prøver fra 
flest mulig syke hunder og dessu-
ten prøver fra gamle hunder som 
har vært nyrefriske hele livet. 

b. Skaffe finansiering til å dekke 
utgiftene Veterinærhøgskolen vil 
få til å analysere prøvene 

Vi antar at sykdommen har en såkalt 
«kompleks nedarving» som betyr at 
ukjente gener bidrar til at det er en 
høyere forekomst av kronisk nyresvikt 
hos NEG enn i mange andre raser. 
For sykdommer med kompleks ned-
arving, kreves det vanligvis spesielt 
mange prøver for å komme i mål 
med forskningen. Dessverre var det 
en periode lite fart i prøveinnsamlin-
gen og antagelig var det mange syke 
hunder vi ikke fikk prøve av. Den siste 
tiden har avlsutvalget vært aktive med 
informasjon og meget aktive med å 
bidra til prøveinnsamling. Det har gitt 
resultater og har resultert i at vi har 
fått prøver fra mange flere av de syke 
hundene, men også av mange gamle 
friske hunder. Dersom alle som er 
innom en dyrlege med en gammel 
nyrefrisk hund (>8-10 år) sørger for 
å få tatt en prøve til prosjektet, vil vi 
komme raskere i mål.

Elghundfolket har respondert på hen-
vendelsene og i løpet av 2021 (15 stk) 
og hittil i 2022 (~35) har det kommet 
inn en god del nye prøver. Tidligere 
har vi i «Elghunden» beskrevet at det 
er svært viktig at diagnosen på hun-
dene er riktig siden arbeidet er basert 
på at vi ser om vi finner forskjeller på 
DNA fra (genetisk) disponerte/syke 

hunder i forhold til genetisk friske 
hunder. Dersom flere av de klinisk 
friske hundene faktisk er genetisk 
disponerte vil vi sammenligne syke 
med «syke» og finner ingen ting. 
For de klinisk friske hundene øker vi 
sannsynligheten for at vi har prøve fra 
en genetisk frisk hund dersom hunden 
er gammel, er klinisk frisk og fortsatt 
har normale nyreverdier i blodet. 

Videre arbeid, flere prøver 
og analyser
VI vil utover høsten fortsette arbeidet 
med innsamling av flere prøver og vi 
vil også starte med genetiske analy-
ser av deler av prøvematerialet. Dess-
verre er det begrenset finansiering til 
genetiske analyser, men vi håper at vi 
sammen med raseklubben skal klare å 
skaffe midler slik at vi kan få analysert 
de innkomne prøvene så raskt som 
mulig. VI har likevel allerede gjort 
noe «DNA-typing» av en del prøver 
i vår/sommer, og vi håper at vi skal 
få sett på disse sammen med gamle 
DNA-resultater i løpet av høsten. De 
verdifulle prøvene som er kommet 
inn blir altså brukt i det praktiske 
arbeidet !

Oppfordringen til eiere av elghunder 
er fortsatt å bidra til å samle inn flere 
prøver. Det betyr at alle som er uhel-
dige og får nyresykdom på sin hund, 
bidrar til arbeidet med rasens helse 
med å sende prøve til prosjektet. Like-
ledes håper jeg at flest mulig som går 
til dyrlegen med en gammel nyrefrisk 
hund, også bidrar med prøver.  

Oppsummert
Takket være god støtte fra mange 
raseentusiaster, har det kommet inn 
mange prøver i 2021 og spesielt i 2022. 
Det trengs likevel flere prøver fra både 
nyresyke og nyrefriske hunder.

Vi oppfordrer eiere til fortsatt å bidra 
med prøver, både fra syke hunder 
og fra gamle friske hunder, også fra 

gamle hunder som avlives av andre 
årsaker enn nyresvikt. 
Veterinærhøgskolen har startet DNA-
analyser av noen av prøvene som har 
kommet inn, og vi vil vurdere resul-
tatene i løpet av høsten.

Gentesting - Norsk Elghund Grå
Krav om kjent diagnose for sykdom-
mene Glaukom og Dvergvekst for 
hunder som skal brukes i avl, trådde 
i kraft for paringer f.o.m 1. juni 2022. 
Vi oppfordrer at hunder som har 
ukjent gen-status for disse sykdom-
mene, tar en gentest og stambokfører 
prøvesvaret i Dogweb/NKK. Hun-
der som har en mor og far som er 
gentestet «fri», vil bli registrert med 
fri avstamning i Dogweb/NKK, 
forutsatt at gentesten til mor og far 
er stambokført i Dogweb/NKK før 
valpekullet blir registrert.

Mer info om gentesting, retningslinjer 
fra NKK mm. finner du på hjemme-
sida til Elghundforbundet.

Avlshundlister - 
Norsk Elghund Grå
På hjemmesida til Elghundforbundet 
ligger oppdaterte lister over godkjente 
avlshunder. Listene gir info om hun-
denes jaktegenskaper, eksteriør, helse, 
bilde osv. Hundene som blir godkjente 
avlshunder fyller gjeldene avlskriterier 
vedtatt av NEKF. 

Har du en gråhund som fyller gjel-
dene avlskriterier, ta kontakt med en 
av medlemmene i avlsutvalget, eller 
sendt oss en søknad. Søknadskjema 
og avlskriterier ligger på hjemmesida 
til NEKF.

Avlsutvalget Norsk Elghund Grå 
Leder: Isak Halvorsen
Medlem: Sissel Hermann
Medlem: Harald Bredesen
Medlem:   Ellen Tråen – 
 Nytt medlem
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Nytt fra avlsutvalget 
Norsk Elghund Sort

Status for rasen
Det er per utgangen av juli 2022 født 
308 valper på 68 kull, dette gir en 
gjennomsnittlig kullstørrelse på 4,5 
valper. Vi registrerer at dette tallet 
har holdt seg stabilt de siste årene. 
Det er hittil i år rtg 129 hunder, og vi 
ser tydelig at andelen E og D hofter 
– holder seg lavt. Det er noen hunder 
hvert år som blir rtg for AD (albu-
eledds-dysplasi). Selv om AUNES 
støtter dokumentasjon av helse, så vil 
vi informere om at dette ikke er noe 
krav for registrering – slik HD rtg 
er. AD rtg er en god del dyrere enn 
HD rtg, og sammen med gentesting, 
så løper fort utgiftene. Hvis man skal 
prioritere – så vil det være viktigere å 
HD rtg, samt genteste og stambokføre 
disse resultatene. 

Nye avlskriterier gjeldende fra 
01.01.2023
Vi har nå mange kriterier som skal tas 
hensyn til ved godkjenning av NES 
parringer. Det er derfor et stort behov 
for å forenkle kriteriene. AUNES har 
revidert avlskriteriene for NES og nye 
avlskriterier er godkjent av FS. Fra og 
med 01.01.2023 vil avlsutvalget kun 
godkjenne èn kategori parringer. 
Kriteriene for helse, jaktegneskaper 
og eksteriør blir da: 

1.  Minst en av hundene skal være 
genetisk fri for glaukom og minst 
en skal være fri for ataksi. Dette 
gjelder fra 1. september (Nytt)

2.  HD-indeks samlet for de to hun-
dene skal være 200 eller mer. 

3.  Innavlsgrad skal ikke være over 4,0 
regnet på 5 generasjoner. Her har 

vi redusert fra 6 til 5 generasjoner 
for å sikre at et tilstrekkelig antall 
kombinasjoner er gjennomførbare. 
Dette er da i tråd med antall gene-
rasjoner de andre elghundrasene 
benytter. 

4.  Begge hundene skal være jaktpre-
miert, d.v.s. minimum 3. premie 
(Nytt)

5.  Begge hundene skal ha minimum 
VG på utstilling (Nytt)

De nye avlskriteriene og kravet om 
gentesting vil bety at en del av dagens 
kombinasjoner ikke vil bli godkjent. 
For å kompensere for dette, har 
AUNES sammen med FS vedtatt at 
øvre grense for innavlsgrad er 4, men 
beregnes på 5 generasjoner.

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 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 3 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, Kari Skjauff
3175 Ramnes
Tlf: 99 23 26 53
Epost: skjauff3@gmail.com

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

Rita Vasland
4735 Evje
Tlf: 99 24 24 98
Epost:  post@evjehundepensjonat.no

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT

20         Elghunden nr. 2 | 2022     



AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT

Overgangsvirvel – prosjekt
Norsk elghund sort er en del av et 
forskningsprosjekt om overgangs-
virvel hos hund. Norsk elghund sort 
leder an i dette arbeidet og vi skrev 
en artikkel om forskningsprosjektet 
i forrige nummer av Elghunden, nr 
1 2022. Forskningsprosjektet kom 
et godt steg videre i mai 2022 da en 
rekke NES med forskjellige grader 
av overgangsvirvel var invitert ned til 
grundig undersøkelse ved Anicura 
Jeløya og doktorgradsstipendiat Jon 
Andre Berg. 

Hundene gjennomgikk en grundig 
fysisk undersøkelse, ble så klargjort 
for CT bilder. 

Resultatet er en grundig og god frem-
stilling av overgangsvirvelen som gir 
flere svar enn et vanlig rtg bilde. Vi 
håper at forskningsstudiet vil kunne 
presentere noen resultater allerede i 
2023.

Vi vil takke alle de som møtte og 
stilte sine hunder til disposisjon for 
forskningen og for alles beste. Vi 
håper at arbeidet på sikt vil gi noen 
avklaringer for avlsarbeidet og bidra 
til bedre helse for Norsk elghund 
sort. Det kan hende vi trenger noen 
flere hunder med overgangsvirvel – 
og kommer tilbake til dette enten via 
hjemmeside, eller ved at vi tar direkte 
kontakt med aktuelle kandidater.

Gentesting av Norsk Elghund 
Sort og stambokføring i dogweb
Norsk Kennel Klubb har nå startet 
med stambokføring av genstatus for 
glaukom (POAG ADAMTS10) og 
ataksi (HACE1). Norske Elghund-
klubbers forbund har på siste styre-
møte vedtatt at det skal søkes Norsk 
Kennel klubb om å innføre krav om 
stambokført status for glaukom og 
ataksi for å få registrert NES valper. 
Dette vil antakelig bli innført i løpet 
2023. Dette vil gjøre avlsarbeidet med 
de to arvelige sykdommene vesentlig 
enklere og sikrere. For å få registrert 
valper av NES må da minst en av 
foreldrene være fri for glaukom og en 
fri for ataksi. 

For å få innført rutinen med stam-
bokføring har forbundsstyret (FS) 
etter innstilling fra AUNES bestemt 
at det fra 1. september 2022 kreves at 
minst en av foreldrene er stambokført 
fri for hver av disse sykdommene for 
at parringen skal godkjennes av avls-
utvalget. 

Det er noe jobb med først å teste 
hunden og deretter få det stambok-
ført. I dag er det slik at en valp kan 
bli registrert første gang med fristatus 
både for glaukom og ataksi. Men det 
krever at status for begge foreldrene 
er fri og stambokført før valpekullet 
registreres. For hunder som fødes etter 
foreldre med stambokført genstatus 
vil altså valper etter foreldre der begge 
er fri for et gen, slippe å teste for dette 
genet. 

Bærere skal fortsatt brukes i avl på lik 
linje med frie hunder. Det er friske 
hunder som gir friske avkom og er 
nødvendige for bredden i avlsarbeidet.

Hvordan får du gentestet og stambok-
ført resultatene?

1.  Veterinær tar en blodprøve som 
testes m.h.t. status for både ataksi 
og glaukom. Følgeskriv til denne 
prøven tar du med til dyrlegen. Føl-
geskrivet finner du under Norske 
Elghundklubbers forbund, NES, 
helse. Er det tatt blodprøve for 
genstatus glaukom tidligere skal 
det ikke tas ny blodprøve. Men 
du må ta med dette prøvesvaret 
til veterinæren slik at denne kan 
skrive under på DNA-skjemaet du 
skal sende til NKK sammen med 
prøvesvarene. 

a.  Veterinæren må samtidig signere 
på DNA-skjemaene som skal følge 
prøve-svaret til Norsk Kennelklubb 
for stambokføring i etterkant. 

b.  Logg inn på min side på nkk.no.
Under «Helse» bestiller du skjema for 
helseundersøkelse. 

DNA-Skjema:
a)  Ataksi (HACE1)
b)  Primær åpenvinklet glaukom 

(POAG ADAMTS10)

Elghunden nr. 2 | 2022         21



AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT

c)  Helseundersøkelsene legges i hand-
levogn og betales. Kvitteringen er 
«helseundersøkelses skjemaet (ene)» 
som sendes sammen med prøvesva-
rene til NKK. E-post: dna@nkk.no.

2. Når NKK mottar prøvesvaret du 
har fått fra laboratoriet, sammen med 
«helseundersøkelses skjema» (betaling 

for stambokføringen) vil resultatene 
stambokføres i løpet av 1-3 uker. 
Resultatet finner du under din hund 
på Dogweb/helse.

Vi ønsker alle to- og firbeinte riktig 
lykke til på sesongens bandhund- og 
sporprøver, samt på utstillinger og 
andre aktiviteter dere driver med. Vi 

vil i forkant av avls-sesongen komme 
med en klar oppfordring til dere som 
planlegger kull; bruk denne sesongen 
til å oppnå premiering på bandhund-
prøve og test og stambokfør resultater 
av gentester.

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

22         Elghunden nr. 2 | 2022     



Hovedstyret ønsker å 
tilby klubber, forbund og 

oppdrettere nye avlsverktøy

Tekst: Cecilie Holgersen, Avdelingsleder NKK - marked og kommunikasjon

Forbundsstyret i Norske Elghundklub-
bers Forbund redegjorde på RS 2022 for 
status i RS.sak 10.5.3 fra 2020 og delta-
gelse i NKK sitt prosjekt for utvikling 
av nye avlsverktøy. Videre utvikling i 
prosjektet ble av NKKs prosjektleder 
Cecilie Holgersen grundig redegjort for 
i en artikkel i Hundesport nr. 2-22 som 
gjengitt. 

Klubber, forbund og ikke minst oppdret-
tere arbeider kontinuerlig for at valper 
skal ha god helse og for at de skal kunne 
leve lange og gode liv til glede for seg 
selv, sine eiere og samfunnet. For å oppnå 
dette benyttes bl.a. helseinformasjon og 
informasjon om prøveresultater på forel-
dredyr og deres slektninger. Hovedstyret 
ønsker nå å gjøre dokumentasjon- og 
seleksjonsdata mer tilgjengelig for alle, 
samt for å kunne kombinere data for 
flere egenskaper samtidig.

Norsk Kennel Klubs fagsystemer (her-
under bl.a. Dogweb og Arra) inneholder 
svært mye informasjon om enkeltindivi-
der. Her ligger informasjon om en rekke 
helsetester og resultater fra ulike prøver 
og konkurranser hundene har deltatt på 
i tillegg til stamtavlene, innavlsberegnin-
ger mm som danner ryggraden i arbeidet 
med sunn raseavl. All informasjon ligger 
åpent for alle, slik at også valpekjøpere 
kan gå inn på foreldredyr og se helsesta-
tus og resultater for disse før de beslutter 
å kjøpe valp. I dag må man inn på hver 
enkelt hund og lese – nå ønsker NKKs 
Hovedstyre å gjøre dataene enklere å 
bruke, og gjøre det enklere å også få 
tilgang til indekser for ulike avlsverdier.

Det ble i januar tegnet en intensjonsavtale 
med Aninova og Kong Arthur (se fakta-
boks), for å utrede muligheten for å starte 

et felles selskap som skal arbeide med å 
utvikle et verktøy der klubber, forbund 
og oppdrettere enkelt kan få tilgang på 
ulike relevante kombinasjoner av data for 
å forbedre avlsarbeidet ytterligere. I juni 
tar Hovedstyret stilling til om et felles sel-
skap er veien å gå for å få dette på plass. 
Underveis i utredningen har det blitt 
enda mer tydelig at det er behov for slike 
verktøy – en rekke klubber og forbund 
har sett forslag til verktøy som vil gjøre 
deres arbeid enklere. Tilbakemeldingene 
er at vi har behov for dette. Og mer.

Vi har behov for bedre tilgjengelighet til 
arvelige kliniske diagnoser i avlsarbeidet

I 2017 opprettet NKK et eget register 
der veterinærer kunne registrere arve-
lige kliniske diagnoser på hunder i 
Dogweb. Hensikten var å lage et avls-
verktøy slik at oppdrettere og eiere har 
mulighet til å være åpne om sykdom på 
individer i sine linjer, og får registrert 
dem på en måte som gjør informasjonen 
lett tilgjengelig. Registreringen var ment 
som et nyttig arbeid mot uheldig avl på 
hund, og å bidra til å gi raseklubbene og 
-forbundene mer informasjon om hva 
de bør jobbe med fremover. Målet var 
å få inn mange diagnoser, dessverre ser 
vi at registeret i for liten grad benyttes 
av veterinærene.

Som del av avtalen NKK inngikk med 
Dyre ID i 2018, ligger at NKK skal få 
tilgang til informasjon om arvelige syk-
dommer om NKK registrerte hunder 
på individnivå fra sykdomsregisteret 
Pyramidion. I tillegg skal statistikk over 
sykdommene leveres samlet på rasenivå, 
slik at klubber og forbund kan bruke 
disse. Ved avtaleinngåelsen var Pyrami-
dion i utviklingsfasen, per i dag samler 

systemet inn data fra en stor andel av 
norske veterinærer. Norsk Kennel Klub 
er nå i nær dialog med Dyre ID for å 
starte overføringen av diagnoser, slik at 
vi kan benytte den i vårt avlsarbeid. Vi 
har foreløpig ikke fått tilgang på denne 
informasjonen, men NKKs Hovedstyre 
håper den vil bli tilgjengelig i løpet av 
2022. Vi ser for oss at med nyutviklede 
avlsverktøy og tilgangen på diagnoser 
kan vi løfte arbeidet til klubber, forbund 
og oppdrettere for enda bedre seleksjon 
av avlsdyr fremover.

Populasjoner er ikke norske
Hundeavl er internasjonalt. Mange opp-
drettere henter inn avlsdyr/-materiale fra 
utenlandske hunder, og et verktøy som 
kun ser på den norske populasjonen vil 
ikke gi full informasjon til disse. NKK 
ser derfor – i første omgang – på mulig-
heten for å få til et samarbeid med de 
andre nordiske kennelklubbene for å få 
frem dokumentasjon og seleksjonsmu-
ligheter innenfor den nordiske popula-
sjonen. Dette er viktig for oss å få på 
plass, og enkelte raser er helt avhengige 
av god informasjon for hele den nor-
diske bestanden for å kunne avle opti-
malt. Å importere alle nordiske hunder 
inn i Dogweb/Arra er ikke en farbar vei 
av flere grunner. Et avlsverktøy som 
ligger som en egen database som låner 
dataene fra de ulike rase-/kennelklub-
ber kan være en mulig løsning for å få 
frem dataene på en god måte. Da vil 
vi for eksempel kunne beregne slekt-
skapsverdier på nordisk nivå, og sikre 
at så store deler som mulig av bestanden 
benyttes i avl og oppdrett. Dette kan bla 
forbedre bevaringen av genetisk varia-
sjon i rasene, og bidra til enda sunnere 
og friskere hunder fremover.

NORSK KENNEL KLUB
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Et nytt system vil basere seg 
på kvalitetssikrede data
Det finnes systemer i dag som baserer seg 
på en stor grad av egenrapportering fra hun-
deeiere og -oppdrettere. For Norsk Kennel 
Klub er det viktig at dataene som benyttes i 
dokumentasjon og seleksjon består av kva-
litetssikrede data. Verktøyene vi nå ser på 
muligheten for å utvikle vil derfor benytte 
data fra Dogweb og Arra, fra Pyramidion når 
tilgangene derfra er på plass, og fra andre nor-
diske kennelklubber. Det vil ikke ligge noen 
egenrapportering til grunn. 

Første vurdering gjøres av 
Hovedstyret i juni
Siden NKK tegnet intensjonsavtalen med 
Aninova og Kong Arthur i januar, har en pro-
sjektgruppe med deltakere fra alle tre selskap 
arbeidet intensivt med å utrede muligheten 
for å etablere et felles selskap som kan utvikle 
nye avlsverktøy. Det har vært avholdt en rekke 
workshops med raseklubber og -forbund, 
møter med andre nordiske kennelklubber, 
og verktøyene har blitt presentert på NKKs 
avlsrådsseminar. Tilbakemeldingene er at 
verktøyene er ønsket og savnet, men at det er 
sentralt å få bl.a. informasjon fra veterinærenes 
fagsystemer og fra andre nordiske land for at 
det skal bli så bra som vi ønsker.

Gode avlsverktøy krever gode kvalitetssik-
rede data.  Gjennom et nytt selskap vil NKK 
kunne tilføres ytterligere avlskompetanse 
fra fagmiljøene for husdyr.  Det er et sterkt 
fagmiljø i NKK i dag som også samarbeider 
godt med NMBU.  Gjennom tilgang på hel-
sedata fra Pyramidion vil det nye selskapet få 
en samlet kompetanse som er blant de beste i 
verden. Et samarbeid på Nordisk nivå vil til-
føre ytterligere kompetanse og gode data.  Det 
er summen av data og fagkompetanse som vil 
bli levert til medlemmene i NKK gjennom 
nye verktøy og tjenester.

Workshops med klubber og forbund har 
trukket frem flere mulige løsninger i tillegg 
til alternativet med å starte et nytt selskap 
med dette som formål. Beslutningen ligger 
hos styrene i alle tre involverte selskap i juni. 

At det er behov for nye og videreutviklede 
verktøy som kombinerer data fra alle deler 
av kennelklubbens fagsystemer, samt fra 
veterinære systemer og andre lands data er 
det ingen tvil om.

Eksempler på hvilke verktøy som kan leveres i et nytt selskap:

Prosjektgruppen som utreder intensjonsavtalen består av prosjektleder Cecilie Holger-
sen, Norsk Kennel Klub, Marte Wetten og Bjørn F. Oustad

Kong Arthur er et selskap som leverer konsulent-
tjenester innen forretningsutvikling, design og 
teknologi.

• I forretningsutvikling vektlegges teknologi 
som en viktig driver og inngår alltid i arbeidet 
ved videreutvikling av bedriftens forretnings-
modell.   

• Kong Arthur leverer produkter innen bran-
sjene telekom og høyere utdanning samt ulike 
tjenester innen et stort spekter av næringer.

• Selskapet er etablert i Innlandet og har i dag 
28 medarbeidere fordelt på Gjøvik, Lilleham-
mer og Brumunddal.

• Daglig leder er Bjørn Flengsrud Oustad

Aninova er et selskap som utvikler verktøy for avl, 
både til hund og produksjonsdyr.

• Selskapet er et utspring fra avlsmiljøet på 
Hamar, og deler lokaler med flere avlsorgani-
sasjoner. Aninova har kjørt flere forsknings-
prosjekter på hund, blant annet med NKK, 
Norske Elghundklubbers Forbund og Norske 
Dachshundklubbers Forbund. 

• Daglig leder er Marte Wetten. 
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Kommentar NEKF ved forbundsstyret:
Etter at artikkelen ble publisert har 
NKK Hovedstyret behandlet prosjekt-
gruppens arbeid i sitt møte 21. juni 2022, 
sak 84/22.  Plan var at NKK HS i dette 
møtet skulle beslutte modell for utvikling 
av nye avlsverktøy. 

NKK HS gjorde ikke dette, men fattet 
følgende vedtak i sak 84/22:

«Styreleder deltok ikke under behand-
lingen av saken.

Hovedstyret vedtok å forelegge veivalg for 
utvikling av nytt avlsverktøy for NKKs 
Representantskapsmøte. Hovedstyret 
fatter ikke beslutning om forretnings-
modell eller partnerskap før saken har 
vært behandlet i RS.

Hovedstyret har videre nedsatt en gruppe 
som skal jobbe med planlegging av RS-
saken på avlsverktøy. Gruppen består av 
Nils-Erik Haagenrud, Hilde Charlotte 
Solheim og Dag Inge Bruflot.»

vedtok å forelegge videre veivalg for 
NKKs RS som finner sted 29.-30. okto-
ber 2022. En egen gruppe ble utnevnt for 
å utarbeide og forberede RS-saken om 
nye avlsverktøy.

Forbundsstyret tar vedtaket NKK HS 
til etterretning og vil involvere Aninova-
utvalget og andre relevante komiteer og 
utvalg i forarbeidet til NKK RS som fin-
ner sted 29.-30. oktober 2022.

 
Norske Elghundklubbers Forbund har fått tillatelse  

til å gjengi denne artikkelen som ble presentert i Hundesport nr. 2-22. 
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Tekst: Kjetil Vataker Johansen, politisk rådgiver NKK

Det er altså nesten to tiår siden den 
forrige hundeloven trådte i kraft. 
Siden den gang har det blitt tydelig-
gjort hvor utdatert loven har vært, og 
hvor dårlig den har fungert. Loven 
har hatt et uforholdsmessig stort 
fokus på straff, påbud og forbud, noe 
som i alt for mange tilfeller har ført 
til store konsekvenser for både hund 
og hundeeier.
Flere ganger har det som i praksis er 
helt normal og ufarlig hundeatferd, 
ført til avlivning av hunden og ytter-
ligere straff av eier. Det er derfor en 
stor seier for NKK at vårt arbeid med 
å få til en endring har ført frem, og at 
loven nå har blitt erstattet. Heldigvis 
har det blitt ryddet opp i mange av de 
problematiske paragrafene som har 
fylt loven. 
Samtidig er NKK skuffet over at ikke 
politikerne har lyttet mer til våre inn-
spill. Når loven først var til revisjon 
burde de benyttet sjansen til å innføre 
en lov som var 100 % solid.

Hundens egenverdi  
står sentralt
Mange svært positive endringer er 
likevel innført i den nye hundeloven. 
Hunden og hundeholdets positive 
sider blir verdsatt i langt større grad 
enn tidligere, og det har blitt ryddet i 
begreper og ordbruk i lovteksten.
At hunden har en verdi i seg selv er 
nå presisert i loven, hvor det i lovens 
formålsparagraf nå står at: «Hunder 
har egenverdi uavhengig av den nyt-
teverdien de måtte ha for mennesker. 
Hunder skal behandles og bli ivaretatt 
på en slik måte som overensstemmer 

med og tar hensyn til deres natur og 
beskytter dem mot fare for unødige 
påkjenninger og belastninger.» og at 
«Loven skal fremme god dyrevelferd 
og respekt for og kunnskap om hun-
der.»
Dette er et viktig signal om at hunden 
skal verdsettes på en helt annen måte 
enn tidligere. Ved at hundens egen-
verdi fremheves i formålsparagrafen 
sendes et tydelig signal om hvordan 
man skal forholde seg til hundene, 
som tross alt er en svært positiv og 
viktig del av samfunnet.

Gode objektive begreper
Det har blitt gjort en god jobb med 
å definere begrepene i hundeloven. 
Begrepene fremstår nå i all hovedsak 
som gode og objektive beskrivelser. 
Ved å tydeliggjøre ord som «skade» og 
«angrep», som tidligere ikke var defi-
nert, vil politiet i langt mindre grad 
måtte ta subjektive vurderinger når 
de skal vurdere en hunds handlinger. 
Dette er svært viktig og noe NKK har 
vært en forkjemper for å få endret på. 
I alt for mange tilfeller har det blitt 
tatt tilfeldige og ulogiske vurderinger 
av hund, med bakgrunn i mangelfull 
definering av disse begrepene.

Med helt klare definisjoner av hva et 
angrep er og hva som skal kategorise-
res som en skade påført av hund, skal 
uhell som oppstår når en hund leker 
eller hilser ikke lenger kunne føre 
til avlivning. Nå må hunden ha en 
klar hensikt om å påføre noen skade, 
dersom det skal kunne tolkes som et 
angrep. I tillegg må det mye mer til 

enn tidligere, for at en hendelse skal 
defineres som en «skade» etter den 
nye hundeloven.

Det er også tatt flere grep i loven for 
å tydeliggjøre at avlivning av hund 
skal være siste utvei. Det er innført nye 
straffemuligheter som i langt større 
grad ansvarliggjør eieren fremfor 
hunden selv. Nå kan det for eksempel 
gis bøter til hundeholder, der det tidli-
gere var hunden som måtte ta straffen 
gjennom avlivning. 

Tidligere har det også vært mulig å 
avlive alle hunder i en husholdning 
fordi én av hundene har vært involvert 
i en hendelse. Denne muligheten er nå 
fjernet i den nye loven. 
I de tilfellene hvor hunden likevel 
må avlives, er det nå presisert i loven 
at hundeholderen kan tilbys samvær 
med hunden før avlivning, for å ta 
avskjed. Det vil bety mye for hunde-
eieren å kunne få muligheten til å ta 
farvel med et kjært familiemedlem i 
avlivningssaker.

Krav om kunnskap  
om hund og hundehold
I loven er det nå innført et kompetan-
sekrav. Hundeholderen skal ha kunn-
skap om hold og trening av hund og 
kunnskap om hundens behov, naturlige 
adferd, bruksområde og det skadepo-
tensialet hunden kan utgjøre. Nøyaktig 
hva et slikt kompetansekrav vil inne-
bære er fortsatt uklart, og noe NKK 
naturligvis vil jobbe for å komme med 
våre innspill til, for å sikre at dette blir 
best mulig for både hund og eier. 

Endelig ny hundelov på plass
Etter 19 lange år har Stortinget omsider vedtatt Norges nye hunde-
lov. Selv om NKK gjerne skulle sett enda noen viktige endringer,  
er det ikke tvil om at loven er en klar forbedring fra den gamle. 
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Førerhunder har nå blitt unntatt 
båndtvang på generelt grunnlag. 
Dette er hunder jobber mye i sele, og 
hvor det derfor er viktig at de kan slip-
pes fri i perioder slik at de kan utfolde 
seg. NKK forsøkte å få igjennom at 
servicehunder skulle få samme unnta-
ket, noe vi dessverre ikke lyktes med. 
Dette er ett eksempel på at det fortsatt 
er punkter i loven som etter NKKs 
mening ikke er gode nok. 
For det er dessverre slik at det er noen 
viktige endringer som ikke ble innført 
i den nye loven.

Manglede rettssikkerhet  
for hund og eier
En av de mest sentrale punktene 
NKK ikke har blitt hørt på, er 
hundeeiers mulighet til å innhente 
hundesakkyndig kompetanse til å 
vurdere hunder som er tatt i forvaring. 
Istedenfor vil det fortsatt være opp til 
politiet selv å vurdere om en hund skal 
avlives eller ikke.
Dette betyr at tilfeldighetene fortsatt 
vil kunne avgjøre, og at rettssikkerhe-
ten til hund og hundeeier settes til side 
for å holde kostnader og saksbehand-
lingstid nede. Dette er uheldig, og noe 
som absolutt burde vært rettet opp i nå 
som loven har vært til revisjon.

NKK mener også at kostnadsforde-
lingen for kennelopphold, når hunden 
er i forvaring burde vært rettet opp i.
Slik loven foreligger vil det fortsatt 
være hundeeier som risikerer å måtte 
betale regningen for kennelopphold 
inntil saken er ferdig behandlet. Det 
innebærer at kun de som har råd til 
det kan ta kampen. Dette skaper etter 
NKKs mening en skjevhet i samfun-
net som vi i Norge bør unngå. Alle 
bør ha like muligheter til å prøve 
sin sak, uavhengig av økonomisk 
utgangspunkt, for å sikre rettssikker-
heten til hund og eier.

I tillegg burde dekningsgraden ved 
frifinnelse vært 100 %, ikke 70 % 
som ble stående i den nye lovteksten. 
Selv om det er gjort en endring som er 
langt bedre enn utgangspunktet, hvor 

dekningsgraden i den gamle loven 
var 0 %, er det et viktig prinsipp er 
at de som kjennes uskyldige skal gå 
skadesløse. Dette burde også gjelde i 
hundeloven.

Ulovlige båndtvangs-
bestemmelser
En annen stor skuffelse er at det i 
den nye loven hoppes bukk over den 
alvorlige situasjonen med kommunale 
båndtvangsforskrifter. Landbruks- 
og matdepartementet har avdekket 
at over halvparten av kommunenes 
lokale båndtvangsregler er ulovlige.
NKK synes det nærmest er utrolig og 
ikke minst svært skuffende at det ikke 
er gjort noen verdens ting med situa-
sjonen, og at paragrafen blir stående 
som før. Det legges med andre ord opp 
til at vi bare må godta at halvparten 
av de lokale båndtvangsforskriftene 
som er innført i kommune-Norge er 
ulovlige.

NKK har ved flere anledninger spilt 
inn at statsforvalteren som nøytral 
part, må godkjenne kommunenes 
lokale båndtvangsregler før de innfø-
res. Dette ville vært et tiltak som sik-
ret likhet og lovlighet i kommunenes 
regler. Istedenfor landet Stortinget på 
å satse på en veileder som kommunene 
skal følge. NKK frykter det vil føre 
til at situasjonen vil fortsette akkurat 
som før, med unødig strenge regler 
som legger store begrensinger på 
hunders mulighet til å utfolde seg fritt.
Heller ikke krav om å opprette fri-
områder for hund ble vedtatt i loven. 
Ved å innføre et krav om at kommu-
ner med mye lokal båndtvang skulle 
opprette hundeparker og hundejorder, 
ville man kunne kompensert noe for 
manglende mulighet til å la hundene 
løpe løs.

Raseforbudet står  
inntil videre
Dessverre ble det heller ikke gjort noe 
med raseforbudet. Som betyr at det 
fortsatt er ulovlig å eie, avle eller inn-
føre såkalte «farlige hunder». NKK 
synes det er beklagelig at Stortinget 

ikke opphever raseforbudet, da det 
ikke finnes noen holdepunkter for å si 
at enkelte raser er farligere enn andre.
Raseforbudet er heldigvis kun innført 
som forskrift, som betyr at denne kan 
endres uten at hele hundeloven må 
revideres. Å få endret denne forskrif-
ten blir dermed én av NKKs viktige 
politiske oppgaver fremover. Vi kan 
ikke ha et raseforbud i Norge som 
ikke er faglig begrunnet.

Arbeidet fortsetter
Norsk Kennel Klub har vært en stor 
pådriver for å få på plass en ny og for-
bedret hundelov. Helt siden før dagens 
lov ble etablert i 2004 har vi jobbet for 
en endring. Det var etter et tett sam-
arbeid med NKK, at Venstre og Stor-
tingsrepresentant Sveinung Rotevatn 
i 2017 fremmet representantforslaget 
som nå har ført frem til en ny lov.

NKK har lagt ned en stor innsats og 
jobbet kontinuerlig politisk for å sikre 
at den nye loven skulle bli så god som 
mulig. Vi er glade for at en ny hun-
delov nå er vedtatt, og stolte av det vi 
har fått til. Likevel er det som nevnt 
fortsatt et forbedringspotensial, som 
betyr at arbeidet for å sikre hund og 
hundeiers rettigheter vil fortsette også 
i årene som kommer.   
På nkk.no/hundeloven kan du lese 
mer om NKKs årelange arbeid med 
hundeloven, og se alle innspill og hen-
vendelser vi har hatt til politikere og 
byråkrati de siste årene.

Norske Elghundklubbers Forbund har 
fått tillatelse til å gjengi denne artikkelen 
som ble presentert i Hundesport nr. 2-22. 
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Forskrift om avl av hund vil 
skjerpe innsatsen for sunn avl

Seniorrådgiver og jurist Bjørnar Stavenes fra Mattilsynet 

Avl har mye å si for dyrevelferden. 
Det gjelder ikke minst for hund. For 
å klargjøre og skjerpe reglene om 
avl av hund, vil Mattilsynet foreslå ei 
forskrift med blant annet påbud om 
effektive avlsprogram. Vi er i ferd med 
å ferdigstille forskriftsutkastet og vil 
så snart som mulig sende det til Land-
bruks- og matdepartementet. Vi håper 
å få gjennomført høring raskt, og at 
forskrifta kan bli gjeldende fra 2023.  

Innledning
Det gjøres mye seriøst og godt arbeid 
for å gi hunder genetiske forutset-
ninger for gode liv uten unødvendige 
plager. Sunn avl av hund er et felles 
ansvar for alle hundeorganisasjoner 
og oppdrettere. Jo flere som trekker 
i riktig retning, jo sunnere blir hun-
dene. Blir oppslutninga derimot for 
lav, uteblir de store resultatene. 

Selv om mange gjør mye bra, er det 
fortsatt for mange hunder som har for 
store arvelige problemer. Noen hun-
deraser og blandinger er mer utsatte 
for slike problemer enn andre. Kritik-
ken mot hundeavl, og særlig mot avl 
av de særlig belasta rasene, er hard og 
økende. 

Et utslag av kritikken er rettssaken 
om avl av engelsk bulldog og cavalier 
king charles spaniel. Norsk hundeavl 
må forbedres vesentlig for å komme 
kritikerne i møte og unngå lignende 
rettssaker i framtida.

Gjeldende regler
Hunder og andre dyr skal behand-
les godt og beskyttes mot fare for 
unødvendige belastninger. Dyr har 
egenverdi uavhengig av nytteverdien 
de har for mennesker. Disse grunnleg-
gende kravene står i dyrevelferdsloven 
3 og gjelder også i forbindelse med avl. 

Dyrevelferdsloven § 25 inneholder 
ytterligere og noe mer konkrete 
bestemmelser om avl. Bestemmelsene 
er retta mot dyreholdere, oppdret-
tere, avlsorganisasjoner og raseklub-
ber. Paragrafen gir også hjemmel til 
å fastsette forskrifter med enda mer 
konkrete avlsregler. 

Det følger av § 3 og § 25 at hunder 
ikke skal brukes i avl dersom de har 
arvelige egenskaper som vil påføre 
avkommet unødvendige belastnin-
ger. Dette betyr at belastningene må 
veies opp mot behovet for å avle fram 
avkom. 

Avl er i utgangspunktet legitimt og 
en selvfølgelig forutsetning for alle 
hunderaser. Rasene er utvikla over 
tid og har oppnådd en viss kulturell 
og økonomisk verdi. Dette må det tas 
et visst hensyn til. Visse belastninger 
er allment aksepterte som en del av 
rasenes særpreg, men det går ei grense 
for hva som kan aksepteres. Ingen rase 
rettferdiggjør avkom som knapt kan 
puste eller bevege seg uten smerter 
eller store vansker. Dette er unødven-
dige belastninger som gjør avl ulovlig.

Vurderingen av om belastningene er 
unødvendige eller akseptable, må gjø-
res individuelt etter § 3 og § 25. Selv 
om ett eller flere indivder av en rase 
er utsatt for unødvendige belastninger, 
kan det ikke uten videre konklude-
res at alle individer av rasen har og 
vil videreføre slike belastninger. Det 
må videre tas hensyn til at individene 
også kan ha gode egenskaper som bør 
videreføres, eller at det er behov for å 
unngå innavl.   

Behovet for forskrift
I ei forskrift kan vi fastsette avlsregler 
som er mer konkrete enn det som 

følger av dyrevelferdsloven § 3 og § 25. 
Regelverket blir dermed enklere og mer 
brukervennlig for både oppdrettere og 
organisasjoner. Det blir mer forutsig-
bart hva som er rett og galt, og Mattilsy-
net kan føre en mer målretta og ensarta 
offentlig kontroll med oppdretterne.

I dag er det frivillig å delta i det organi-
serte avlsarbeidet. Oppdrettere som ikke 
ønsker å følge organisasjonenes råd og 
strategi, kan melde seg ut og i praksis 
fortsette avl etter egne prinsipper. Med 
ei forskrift kan oppdretterne forpliktes 
til å delta i og følge organisasjonenes 
program for sunn avl. Obligatoriske 
avlsprogram vil gi organisasjonene 
makt og virkemidler overfor oppdret-
terne. Organisasjonene kan dermed gi 
avlsarbeidet riktig kurs og god fart.

Hva forskrifta bør gjelde
Forskrifta bør i utgangspunktet gjelde 
all reproduksjon av hund. Alt fra mer 
eller mindre tilfeldige paringer til 
planlagt og kommersiell oppdrett. 

Kravene i forskrifta bør også gjelde 
uansett hvilke hunder som brukes 
og avles. De fleste kravene bør gjelde 
både tisper og hannhunder. Avl av 
rasehunder er mest organisert og vil 
derfor lettere kunne oppfylle krav om 
avlsprogram, men kanskje nettopp 
derfor er det behov for tilsvarende 
krav til avl av blandingshunder.

Forskrifta vil gjelde velferden for 
hundene. Det primære er de arvelige 
egenskapene som påvirker velferden 
for avkommet. Men det er også vik-
tig å få forskriftsregulert velferden for 
avlshundene og for tispa og valpene.

Hvem forskrifta bør gjelde for  
Forskrifta bør i utgangspunktet gjelde 
alle som bruker hunder i avl. 

Et viktig spørsmål i den sammenhen-
gen er om alle bør forpliktes til å delta 
i avlsprogram, eller om dette bare bør 
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og registrering av hund. Men det bør 
også gjenspeiles i forskrifta om avl av 
hund.

Veterinærene bør videre ha en nøk-
kelrolle i avlsprogrammene. Det bør 
forskriftsfestes at veterinærer som 
undersøker avlshunder, har særlig 
avlskompetanse, og at de undersøker 
og vurderer avlshunders helsetilstand 
og arvelige egenskaper. 

Etter undersøkelsen bør det kreves 
at veterinæren utsteder genetisk hel-
seattest, dokumenterer og registrerer 
helseopplysninger, og gir og doku-
menterer konkrete råd om bruk av 
hunder i avl.

Det bør også være veterinærer som har 
ansvar for sæduttak og inseminering.
   
Avlsprogram, ikke raseforbud
Vi foreslår altså krav om avslprogram, 
som organisasjonene skal bruke til å 
styre avlen i riktig retning og med god 
framdrift. Det gjøres mye bra arbeid, 
og vi tror at også raser med særlige 
problemer kan avles sunne gjennom 
slike programmer. Vi foreslår derfor 
ikke å forskriftsfeste forbud mot avl 
av visse raser, og heller ikke forbud 
mot visse egenskaper eller grader av 
egenskaper.

Slike strenge forskriftskrav bør vi 
vente med til det eventuelt og mot for-
modning viser seg at de obligatoriske 
avlsprogrammene ikke fungerer etter 
intensjonen.

Norske Elghundklubbers Forbund har 
fått tillatelse til å gjengi denne artikkelen 
som ble presentert i Hundesport nr. 2-22. 

kreves av de som driver oppdrett på 
et visst nivå. Det samme spørsmålet 
gjelder også andre krav som vi foreslår, 
for eksempel krav om melding til Mat-
tilsynet. Se litt mer om dette nedenfor.

Kravene må omfatte så mange at de 
får den nødvendige virkninga. Mange 
hunder stammer fra små oppdrett, så 
terskelen må ikke ligge for høyt. Sam-
tidig kan vi ikke fastsette ei forskrift 
som virker urimelig og uforholdsmes-
sig tyngende for alminnelige hundeei-
ere, som kanskje bare får ett valpekull.

Videre bør forskrifta ha regler for 
hundeorganisasjonene og involverte 
veterinærer.

Hvilke krav som bør stilles 
til alle
Vi mener at det bør forskriftsfestes at 
alle som bruker hunder i avl, skal ha 
kjennskap til arvelige og belastende 
egenskaper hos egne hunder, forebygge 
uønska og forbudt avl, og sikre at avls-
hundene er merka og registrerte. Det 
bør også være krav om å sikre mor og 
valper godt levemiljø, tilsyn og stell, og 
ei minstetid sammen.

Det bør forskriftsfestes et generelt for-
bud mot bruk av hunder med arvelige 
egenskaper som er kjente og vil påføre 
avkommet unødvendige belastninger. I 
tillegg bør det være forbud mot innavl, 
og forbud mot bruk av hunder på grunn 
av ulik størrelse, antall keisersnitt, alder 
eller antall kull. Det bør også være for-
bud mot inseminering uten særlig grunn

Hvilke krav som kanskje  
bare bør stilles til definerte 
«oppdrettere»
Noen krav bør som nevnt kanskje 
begrenses til å gjelde de som avler på 
et visst nivå. Vi vil foreslå å kalle dem 
«oppdrettere» i forskrifta og definere 
begrepet knytta til hvor mange valpe-
kull personen har avla fram.

Dette gjelder krav om melding til Mat-
tilsynet, mer inngående avlskunnskaper, 
veterinærundersøkelse av hunder før 
første gangs bruk, avls- og velferdsplan, 
avlsjournal og deltakelse i avlsprogram.

Kravet om avlsprogram
Norsk Kennel Klub er en «avlsorga-
nisasjon» etter dyrevelferdsloven § 25. 
Det betyr at NKK som andre avls-
organisasjoner har et lovfesta ansvar 
for at avlen foregår på lovlig vis. Rase-
klubbene har også et slikt ansvar. 

Vi foreslår at dette ansvaret ifølge for-
skrifta skal utøves ved å ha og hånd-
heve avlsprogram, som oppdretterne 
må være med i. Det bør stilles krav 
om at avlsprogrammene har tilstrek-
kelig effekt, og spesifikke regler om 
hvilke egenskaper som er unødvendig 
belastende for ulike raser. Program-
mene bør også ha regler om tiltak og 
sanksjoner overfor deltakerne, og krav 
om at deltakerne skal følge veterinæ-
renes råd, gjennomføre visse tiltak for 
sunn avl og gjennomføre kurs eller ha 
nærmere bestemt kompetanse. 

Veterinærenes rolle
Sunn avl av hund forutsetter dyktige 
og engasjerte veterinærer og tilgjenge-
lige helseopplysninger om avlshunder. 
For å sikre dette bør forskrifta ha 
regler om hvilke oppgaver veterinæ-
rene har.

Det er veterinærene som sørger for at 
hundene merkes og registreres. Dette 
vil komme klart til uttrykk i den 
kommende forskrifta om merking 

Bjørnar Stavenes 
og terrieren Stella
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BLINKSKUDDET  

Dette var noen raringer! Foto:Unni B Norderud -

ON Leica og Heidi Berget slapper av på fjelltur. 
Foto: Elisabeth L Berget  

Foto:Mona Eileen Skundberg

Nordbygda jaktlag m flytransport. Foto:John Tomas Homme Hjortejakt i Kvinnherad. Foto:Atle Helland 
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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.ols-
son@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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Nord-Norsk Villmarksmesse  
– Troms EHK var der!

Troms Elghundklubb hadde en stand på Villmarksmessa 
i Bardu 10 – 12. juli i 2022. Det ble en trivelig happening. 
Vår nærmeste nabo var Troms JFF og vi har mange fel-
les medlemmer – så vi gikk litt om hverandre og delte 
noe på området. I tillegg hadde vi flere friluftsaktiviteter 
rund oss som også bodde på standen i lavvo, telt, vogner 
osv. (JFF, SNO, gevirdømming, Nasjonalpark-
administrasjon og Zipline-gjenget)

Som dere kanskje vil se på noen bil-
der hadde vi en Permoelg (egentlig 
en pervers elg da den ikke er ferdig 
og består av et skinn og et hode) som 
mange fattet interesse for. (Hunder i 
området også – spesielt når den ble 
satt i bevegelse og kjørte litt rundt) 
Men for de yngre – egentlig ikke bare 
de – var det to kull svarthundvalper 
der. Hele 12 stk. på 5 og 6 uker. De 
fikk enorm oppmerksomhet og var 
vel vårt store trekkplaster. I tillegg var 
det noen voksne hunder som også fikk 
oppmerksomhet.

Ellers solgte vi lodd, capser og noen 
klubbklær. Jaktprøver, sporprøver og 
peilere ble også diskutert.

Vi hadde fått en forholdsvis stor plass 
– så vi hadde to bobiler som base og 
bakgrunn for stand. I og med at vi 
bodde på standen «fulgte» vi ikke 
messas åpningstider, men var beman-
net og besøkt nesten døgnet rundt. 
Etter messas stengningstid var det 

TROMS EHK

Oversiktsbilde av deler av området.  
Vår stand er til venstre i bilde der vi ser 
to bobiler og en henger.

Stor stas når de fikk holde 
valpene og kose med de.
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TROMS EHK

andre utstillinger som samlet seg 
rundt bålpanne og/eller i lavvoer på 
området. (på vår stand eller naboens)

Det ble godt med besøk både av andre 
medlemmer og andre besøkende. 
Messa hadde besøk av ca 8000 gjester 
– nå vil vi ikke påstå at alle var innom 
vår stand. 

Svartkjelen vår – en stor en – var ikke 
kald i løpe av de nesten 3 døgn vi var 
der. Så det var mye svart kaffe som 
ble konsumert. Og når jeg sier svart 

kaffe – så snakker vi om virkelig svart 
kaffe. (Blir det når den stort sett hang 
på kok hele dagen bare med påfylling 
av vann og mere kaffe når det måtte 
til. Men ingen klaget.

Rundt bålpanne ble det - i tillegg til 
kaffe – servert mange «sanne» histo-
rier fra virkeligheten fra tidlig formid-
dag til sene kveld (natt). De fleste fra 
gjester som var innom. 

«Kokken» vår på standen fikk lite 
tid til kokkelering. Fredag: Lunsj, 

middag, kveld – pølser med brød 
(fra en pølsekoker som heller ikke ble 
kald). Lørdag; Frokost, lunsj, mellom 
middag og kvelds, - Pølse med brød. 
Men i dag var det Wiener for – som 
«kokken» sa - at kost skulle bli noe 
variert. Søndag -Frokost prøvde han 
seg på gulerot i brød, men det ble 
ikke bifalt. Så da ble det gått over til 
hamburger.

Vi fikk også «reklame» fra musikan-
tene på scenen under festmiddagen da 
de stilte i våre capser med logo på. 

En del av vårt vertskap Fra venstre 
Nestleder Helge, Sekretær Anders og 
Forbundsrepresentant Ståle.

Slik kan også svarthund brukes under aktiv jakt. (stor applaus fra publikum da elgen 
«kjørte» rundt med en hund på ryggen)

Standen til TROEHK søndag formiddag. Strekte seg fra Tilhengeren til venstre i bilde til Bobilen til høyre (med elgen parkert 
under taket)
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BUSKERUD EHK, VESTFOLD EHK OG TELEMARK EHK

Bandhundkurs 2022

Tekst: Magnar Nordsveen.

Årets utgave var et samarbeid mel-
lom Buskerud, Vestfold og Telemark 
elghund klubber. Koselig var det at 
leder i Vestfold EHK avsatte tid til å 
bli med på lørdagen under teori delen 
av kurset. 
Kursholdere var Magnar Nordsveen 
og Marit Sande. Ånund Vaa holdt styr 
på dataen. Jon Bjarne Onsøien holdt 
lysbilde kåseri på kvelden lørdag, noe 
som ble svært bra.

Under teori delen lørdag var temaet fra 
valp til første elgfall. Her prøvde jeg å 
fortelle om mine erfaringer opp gjen-
nom mange år som hundefører og dom-
mer. Prøve så godt jeg kunne å fortelle 
folket hva de bør gjøre fra den dagen 
de henter seg en valp på 8 uker, frem 
til ferdig ettersøkshund, jaktprøve klar 
hund, samt tiden frem til første elgfall 
for hunden. Noe jeg la ekstra stor vekt 
på er at de skal la valp være valp, ikke 
stresse med å få den ut i skogen med 
møte av elg alt for tidlig. Ta med deg 
valpen ut i skogen og gjør den skogs-
vant, oppsøk områder der valpen får 
utforske lukter og synsobservasjoner er 
svært viktig. Begynn med blodspor først, 
men her også ikke begynne for tidlig, 
gjerne vente til hunden er 5 måneder, og 
at man ikke bør trene for mye på dette 
heller slik at den blir dritt lei hele blod-
sporet. Flere har opplevd dette med sine 
hunder. Når dette med blodspor er på 
plass, så er det tid for å starte opp med 
ferskspor og trening på dyr ute i skogen. 
Frem til første elgfall for hunden ligger 
det masse trening hvis men skal få til en 
god bandhund.

Marit Sande gikk gjennom Jaktprøvere-
glene slik de er i dag på en lærerik måte, 
spørsmål ble stilt fra deltakere og besvart 
etter beste evne.  Håper deltakerne sitter 
igjen med gode minner fra denne dag, 
og at de fikk svar på alle de tingene de 
lurte på før kurset.

Da er vårt årlige bandhundkurs gjennomført med rekord 
på antall deltakere. Hele 58 personer var påmeldt, men 
etterhvert ble det noen avbestillinger utover sommeren. Så 
det ble 45 personer som var med disse dagene 30 og 31 juli 
i Øyfjell i Vinje kommune. Deltakere kom fra store deler 
av landet, fra Trøndelag i nord til Lindesnes i sør. Ja fak-
tisk så hadde vi med to personer fra Sverige også. 
Bandhund vokser også der. 

Kursdeltakere bandhundkurs 30-31 juli i Øyfjell.

Sosialt samvær er viktig.
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Dag 2 av kurset var ut i skogen. Her 
hadde vi delt deltakere opp i 14 grup-
per, med en hund pr gruppe, samt en 
instruktør pr gruppe. Det ble 5 timer 
i skogen med svært vanskelige vindfor-
hold, meget svak trekk fra alle hold. 
Men selv med slike forhold var det noen 
som var heldige å kom inn på dyr og 
fikk sett/ hørt. Hovedtanken her var at 
instruktørene skulle fortelle og veilede 
hundefører underveis, stoppe opp og 
forklare hvordan hunden jobber, gir 
signaler til sin fører. Vind og terreng 
er her så viktig, hvordan vi leser dette. 
Bruke forhøyninger i terrenget. Og selv-
sagt farten på ekvipasjen. 

Etter endt dag i skogen var det gjen-
nomgang av alle 14 ekviparser, med ris 
og ros. Ble mest ros slik jeg oppfattet det.

Må få takke dere instruktørene for at 
dere ville stille opp, uten dere hadde 
dette med utedagen blitt vanskelig. 
Tusen takk. Og en stor takk til alle på 
kurset, sitter igjen med en god følelse 
på at vi har gjort noe riktig med disse 
kursene som vi nå har kjørt i 12 år. De 
som ikke kunne komme dette året er 
hjertelig velkommen å bli med neste år.

Lykke til med deres hunder fremover 
og skitt jakt.

Helt til slutt vil jeg få rette en stor takk 
til vår sponsor Arvid Juvland for hans 
bidrag de siste årene, med hans godhet 
har vi muligheten til å gjøre en god 
jobb for bandhunden miljøet.

BUSKERUD EHK, VESTFOLD EHK OG TELEMARK EHK

Magnar Nordsveen og Marit Sande.

Viktig med  
gode samtaler.
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Miljø- og ringtreningskurs 
i Ski mars og april 2022

Det var 18 deltagere på 
kurset som gikk utendørs 
på asfaltert underlag hver 
torsdag kveld kl. 19-20  
fra 24/3 – 28/4. 

Tekst: Ralf Campbell

Her ble hundene vant til samvær med 
andre artsfeller, både NEG, NES og 
Jämthund, lærte å trekke ikke for hardt 
i båndet, samt akseptere at en fremmed 
person sjekker bittet. Hund og eier fikk 
praktisk trening i positiv kontakt, som 
er nyttig både på jakt og i utstillingsrin-
gen. Noen ekvipasjer lærte fort, andre 
måtte bruke mer tid, men alle viste stor 
fremgang. Undersøkelser har vist at både 
to- og firbente lærer mest ved korte inter-
valler. Derfor var treningen delt opp i to 
økter med en kort kaffepause imellom. 

Til slutt noen tips før du går inn I utstil-
lingsringen

1. Børst ut gammel pels på forhånd (det 
er slutt på at hunder blir stilt ut med 
rusk og rask i pelsen)

2. Lett fôring av hunden dagen før 
(ikke tungt måltid om kvelden)

3. Ingen fôring om morgenen utstil-
lingsdagen, bare vann (med litt 
kjøttkraft som gjør at den får nok 
inntak av væske)

4. Sørg for at hunden er godt luftet om 
morgenen (nedtur om den må gjøre 
fra seg i ringen), men ta med bæsje-
pose for sikkerhets skyld)

5. Fremmøte i god tid. Parker der du 
forventer at det blir mest skygge ut 
over dagen (avhengig av når du skal 
inn i ringen)

6. Ikke sitt ringside med hunden i 
timesvis før du skal inn i ringen. Det 
gjør hunden mentalt sliten. Bedre å 
la den ligge i et bur i bilen med god 
gjennomtrekk på et skyggefullt sted.

7. Husk godbit i lommen, og med 
godbit mener jeg noe som hunden 
virkelig liker, men unngå «fôring» 
mens dommeren ser på tenner og går 
over hunden.

8. Vær behjelpelig med å holde hunden 
i ro mens dommeren går over hun-
den, f.eks ved at du går ned på kne 
og holder en hånd under buken på 
hunden, og den andre i halsbåndet.

9. Forøvrig lar du hunden stå mest 
mulig fritt, uten å styre for mye. 
Unngå å stresse den med å dra i 
bakben, eller i halsbåndet for å løfte 
hodet opp fra bakken hvis den er 

opptatt med å lukte på noe. La hel-
ler hunden gå et par skritt frem, og 
er du ikke fornøyd så gjentar du det.

10. Dommerens vurdering av bevegelser 
sett fra siden: La hunden løpe mest 
mulig i løs line, ellers går det ut over 
bevegelsene, og den får bundne for- 
og bakbensbevegelser.

11. Dommerens vurdering av bak-
bensbevegelsene: Når du løper med 
hunden frem og tilbake må du prøve 
å holde en rett linje, ikke la hunden 
trekke for mye til siden (da virker den 
kuhaset og løs I fronten

12. Dommerens vurdering av forbens-
begelsene: Det er hunden som skal 
komme mot dommeren, ikke du! 
Derfor må du ta sikte på et punkt 
litt til høyre for dommeren når du 
løper mot ham/henne.

13. Se an været når du velger klær og 
fottøy. Ha med deg nok og riktige 
klær for forventet vær, men når du 
entrer ringen har du klær som du 
kan bevege deg lett i, og sko med 
godt gripemønster (

14. OBS! Se på hvordan dommeren 
dømmer, hvilke rutiner han/hun har, 
før det er din tur. Da vet du hva som 
forventes av deg, hvilken rekkefølge 
tannvisning, kontroll av bevegelser 
osv kommer i. 
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Bandhundkurs i Rakkestad 22-23/4-2022

Follo og Østfold EHK har arrangert bandhundkurs  
hvert år siden 1998 med unntak av korona-året i fjor.  
Med 24 deltagere, 9 instruktører og 2 kjentmenn - nesten 
ny rekord - var vi 35 til bords lørdag under avslutningen 
på Jonsrud, som er den tradisjonelle basen for kurset. 

Tekst: Ralf Campbell

Deltagerne varierte fra erfarne løshund-
jegere til ferske hundeeiere og generelt 
bandhund-interesserte, og alle ønsket 
å lære mer om denne spennende jakt-
formen. De utgjorde en meget lydhør 
forsamling som bidro til å skape en 
positiv atmosfære på kurset fra start 
kl 18 fredag til avslutning kl 14 lørdag. 
De fleste var medlemmer av F&ØEHK, 
men noen hadde reist langt, opp til 4-5 
timer tok det å komme fra Mora og 
Skövde i Sverige 

Årgang 2022 besto av Simen Austraatt 
(Nesoddtangen) med NES A-Lamu, 
May Caroline  Borgaas (Mysen) med 
NES Lille Luna, Anne Cathrine 
Fjugstad (Rømskog) med NEG 
Koimyras Jansan, Annika Holth 
(Rømskog) med NEG Selters, Jan 
Birger Holth med NEG Gregers, 
Cecilie Landsverk, (Rømskog) med 
NEG Grytosens Bonzo,  Petter Nilsen 
(Ski) med NES Espetveits F`Kuro, 

Pål Nylenna (Fjellstrand) med NEG 
Nya, Roger Solvang (Oslo) med 
NES Stordasvartens  Brego, Mina 
Off (Nesodden) med NES Enja 
av Aktehaugen, Einar Stoltenberg, 
(Oslo) med NES Kullskogens BD 
Saga, Jan Ola Sundin (Mora, Sverige), 
Ole Aannestad (Nykirke) med NES 
Jegerlivets Essi, Lars Aas (Ski) med 
NEG Nika og Kirsten Aaslund 
(Fagerstrand) med NEG Rastankauhun 
Chili.  Følgende deltok uten hund: John 
-Erik Andersson (Skövde, Sverige), 
Monica Andersson (Skövde, Sverige), 
Erik Danielsen (Larkollen), Jon 
Andreas Holm (Ås), Odd Lindstad 
Johansen (Drøbak), Astrid Elisabeth 
Kure (Sarpsborg), Robert Moen 
(Rømskog), Alexander Modershak 
Schindler (Moss) og Janny Aannestad 
(Nykirke)

De 16 hundene, derav 10 norsk elghund, 
sort (NES) og 6 norsk elghund, grå 
(NEG) var alle i alderen 9- 12 måneder, 
med unntak av tre på litt over to år.

Fredag kl 18 – 21 var avsatt til teori-
delen, der Ralf Campbell tok for seg 
jakttrening fra valp til voksen hund, 
hundens kroppsspråk og bandhund-
jakt, og Jan Lie snakket om klær og 
utstyr, samt gjennomgikk prøvere-
glene. Kvelden ble avsluttet med gril-
ling og sosialt samvær der vi kunne 
sitte ute i det fine været, selv om det 
ble litt kjølig ut på kvelden. 

Lørdag var det ”eksamen” i elgsko-
gen fra 07-11 i overskyet vær, svak 
NØ vind og + 6-10 grader. Da skulle 
teorien omsettes i praksis. Deltagerne 
var delt inn i ni lag, hvert bestående av 
3-4 personer, derav 1-2 hundeførere i 
tillegg en instruktør og en uten hund, 
alternativt en kjentmann.

De fleste terrengene lå ikke langt fra 
Jonsrud, bare 10-15 minutter med bil, 
med unntak av et par der reisetiden 
var opp mot en time. Nesten alle kom 
for elg, og der de ikke så eller hørte 
dyr, markerte hundene sterkt på over-
vær og ferske spor. På forhånd var ter-
rengene kvalitetssikret så langt det var 
mulig, men elgen var ikke alltid like 
samarbeidsvillig til å vise seg frem. 

Instruktører var Morten Syverstad, 
Henning Holtet, Lasse Englund, 
Morten Solbrekke, Stein Johansen, 
Arnfinn Kullerud, Henrik Eide 
Jensen, Ralf Campbell og Jan Lie. 
De gikk i hælene på hundefører og 
rettledet, stoppet av og til opp når noe 
som skulle forklares. Hvis det var to 
hunder i laget, skiftet de om å gå først. 
Takket være to lokale kjentmenn 
slapp utabygds instruktører å være 
avhengig av GPS. En stor takk til Ole 
Anders Klipper og Øystein Fosser for 
at de stilte opp. 

At hundens overlegne hørsel og lukte-
sans trumfer menneskets synsing fikk 

Kafferast etter vellykket elgkontakt.  
F.v, Odd Lindstad Johansen, May Caroline 
Borgaas med Lille Luna og Kirsten 
Aaslund med Riistankauhun Chili. Foto RC 
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Lørdag 7. mai hadde 
Hadeland Elghundklubb 
besøk av Scandinavian Pro 
Hunt og de som ønsket 
kunne teste hunden  
på permoelg eller  
permobjørn. 

Dette var en fin mulighet til å la 
hunden få stille innpå elg eller bjørn 
og gjøre hundearbeid i trygge omgi-
velser med støtte fra eier. Tony i fra 

Test på permoelg og permobjørn 

vi mange eksempler på i løpet av dagen. En som 
demonstrerte det var NEG Chili til Kirsten Aaslund 
på mitt lag. Hunden fulgte et for meg usynlig spor, 
men var fast bestemt på å følge det. Nektet å la seg 
”rettlede”. Nei, dette har jeg ikke stor tro på, tenkte 
jeg, men valgte å følge bandhundjegerens bud nr 2:” 
Stol på hunden når den markerer noe”. Det viste seg 
at hunden hadde helt rett! Brennferske sprangspor 
av elg var beviset.

Tilbake på Jonsrud ble det servert lapskaus, og 
det var tid for oppsummering og evaluering. Hver 
hundefører fikk en muntlig ”skogsprotokoll” av sin 
instruktør om det som hadde skjedd i elgskogen, 
og fikk råd og vink om hva som kunne forbedres. 
Fire timer i skogen ga instruktørene god tid til å 
vurdere hundenes potensiale, og mye ros ble delt ut. 
Nå får bandhundkomitéen flere å velge mellom til 
3-klubbkampen mellom F&ØEHK, Oslo-områdets 
EHK og Bergslagen Älghundklubb i august, der 
fortrinnsvis unge og uerfarne hunder får sjansen 
til å prøve seg. Da gjelder det også å være bevisst på 
bandhundjegerens 10. bud som heter ”Husk at du 
går alltid for fort, du går aldri for langsomt”!

Vi ønsker deltagerne lykke til på årets jaktprøver 
og høstens jakt!

På vegne av bandhundkomitéen i Follo og Østfold 
EHK

HADELAND EHK
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Scandinavian Pro Hunt var veldig flink 
til å lese hundene som ble testet, slik at 
det ble en god opplevelse for hunden. 
Her var det unghunder som fikk sitt 
første møte med elg og det var eldre 
hunder som hadde hatt dårlige opple-
velser i skogen og trengte å bli trygge på 
å lose på elg igjen. 16 hunder ble prøvd 
på permoelgen og 5 på permobjørn.  Så 
å si alle hundene kom i gang med å lose 
på elg eller bjørn og det var mange for-
nøyde eiere og hunder denne dagen. De 
som ønsket, kunne også få seg en kopp 
kaffe og slå av en hundeprat. Totalt sett 
en vellykket dag som vi håper vi kan 
gjenta.

Ringtrening 
Hadeland Elghundklubb har tre ganger 
i våres arrangert ringtrening for våre 
medlemmer. Målet er at hundene skal 
få erfaring i å vises og bli vant med å 
gå i ringen. Lokale ildsjeler har bidratt 
med gode råd underveis i treninga. 
Ca 10 personer har møtt på kveldene 
og er klare for utstillingssesong og 
Hadelandsutstillingen 11. september 
på Lygna.

HADELAND EHK
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Hedmark Elghundklubb arrangerte bandhundkurs helgen 
18. – 19. juni 2022. Basen for arrangementet var Åstvang 
Flerbrukshus og Kvile camping på Rena. 

Lørdag var avsatt til teori hvor temaene 
var utvelgelse av valp og preging av ung-
hunden, hundens utvikling og adferd, 
jakt med bandhund. Utstyr, bekledning 
og sportegn var også temaer som ble 
gjennomgått. På ettermiddagen ble det 
gjennomført en praktisk del med hund 
der temaet var lineføring og trening til 
utstilling. Vi avsluttet kvelden med gril-
ling og sosialt samvær. Søndag var ekvi-
pasjene tidlig ute i skogen sammen med  

 
dommer, hvor de fikk veiledning 
underveis. Noen var også så heldig å 
komme for elg. Dagen ble avsluttet med 
en gjennomgang av jaktprøveformen 
og momentene ved en jaktprøve. Hver 
ekvipasje gikk gjennom sin dag i sko-
gen i plenum. Hedmark Elghundklubb 
håper dette er med å rekruttere flere inn 
i bandhundmiljøet og at vi ser flere som 
stiller på jaktprøver. Kursledere har vært 
Camilla Hartz Repshus og Gry Bodil Ås

Dressurkurs

Bandhundkurs

Hedmark Elghundklubb har for første 
gang arrangert dressurkurs for valp/
unghund. 

Kurset har gått over 8 kvelder hvor første kvelden var 
teori uten hund. Deltagerne har fått en innføring i de 
ulike utviklingsperiodene hos hund, samt innlærings-
veien i øvelsene sitt, innkalling og lineføring. I løpet 
av kurset har vi sett stor progresjon hos hund og fører.

Instruktør har vært Gry Bodil Ås, autorisert trinn II 
jakthund dressurinstruktør.

HEDMARK EHK
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Bandhundkurs på Randsverk
Jotunfjell Fjordane EHK arrangerte også i år bandhund-
kurs på Randsverk første helga i Juli. Det startet med teori 
fredag kveld, der Aina Torjul styrte med stødig hand gjen-
nom det essensielle rundt bandhund, trening i skog og gjen-
nomgang av dei ulike momenta i jaktprøve for bandhund. 

9 lærelystne kursdeltakarar deltok og gjorde seg klar for ein 
tidlig skogsdag dagen etter. Laurdag var dei fleste ekvipa-
sjane i skogen rundt  kl. 05.00, på leit etter skogens konge. 
Kvar ekvipasje gikk med erfarne og kjente dommarar, som 
var gode å støtte seg på. Hundane jobba godt og alle fekk 

gjere seg kjende med sporing og overvær. Dessverre kom 
ingen for elg denne dagen, sjølv om det var nære på for 
nokon. Vêromslaget ut på morgonkvisten gjor at enkelte 
nok vurderte kvifor dei i det heile tatt hadde tatt turen ut 
i skogen denne dagen, då det ikkje var mykje tørt tøy å sjå 
etter avslutta dag. Men kursdeltakarane var alt i alt nøgde. 

Ein håpar eit slikt kurs gir god læring og erfaring mot 
framtidige bandhundprøver og bruk til praktisk jakt. 

HEDMARK EHK

JOTUNFJELL FJORDANE EHK

Jørn Bilben med sin NEG
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Fredag 13 mai arrangerte Vestoppland Elghundklubb 
klubbkveld med premieutdeling på Vestvang forsam-
lingslokale på Vestsida i Søndre Land.

Det ble servert grill mat og de ca 30 
som kom koste seg ute i vårværet med 
hyggelig hundeprat. Etter hver gikk vi 
inn til kaffe og kaker og ikke minst 
premieutdeling. 
Det ble gjort stas på alle som opp-
nådde premie på våre løshundprø-
ver. Beste hund ble NO39421/19 
Cox Heat med 96 poeng, eier Nub 
Nerseth. Yngste hund med 1 premie 

ble NO39527/21 ON Cash med83,5 
poeng, eier Ola Narverud. Klubb-
mester ble NO38175/18 Elgdalfjellets 
Nansen med 83 poeng, eier Bjørnar 
Slettum. For å bli klubbmester er det 
beste prøve gått før 15.11 som gjelder.

3 hunder oppnådde NJLCH, 
NO42331/19 Storm2 eier Per Håkon 
Hveem, NO39735/16 Småslettet’s 

Brenna eier Trygve Brenden og 
NO45352/17 Bjønnlosen’s Inka eier 
Paul Flatlien.

Vestoppland Elghundklubb gratulerer 
alle hunder og eiere med flotte pre-
stasjoner. Vi glemmer heller ikke de 
som bidrar til all aktivitet i klubben 
slik som dommere og andre frivillige 
som hjelper til.  Finn Øksne ble takket 
av etter mange år som leder i jaktprø-
vekomiteen. Blant våre dommere ble 
det trukket en Tracker Artemis som 
en liten bonus for jobben de gjør, den 
heldige vinneren ble Ole Randen. 

Jotunfjell Fjordane  
elghundklubb (JFEHK) 
inviterte dommere, aspi-
ranter og elever til samling 
på Randsverk/Leirflaten 
lørdag 30 april. Det møtte 
13 dommere av totalt 35.

Tema for samlinga var tredelt. Fredag 
kveld samlast vi til sosialt samvær med 
godt prat, god drikke og masse gode 
historier

Lørdag morgen møttes vi på Jo Gjende 
skytebanen til uformelt klubbmesterskap 
i jaktfelt skyting. Skytterlaget på Leirfla-
ten var gode verter og gode arrangører 
og jammen var det en del gode skyttere 
i dommerkollegiet.  JFEHK vil takke 
skytterlaget på Leirflaten som stilte opp 
og var så imøtekommende. Takk for god 
gjennomføring og for god traktering

Etter skytinga samlast vi til felles lunsj på 
Randsverk Camping, og som alltid blei 
vi tatt vel imot av vertskapet og maten 

var det ingen som klaga på denne gangen 
heller

Frå lunsj og ut dagen samlast vi til samta-
ler rundt tema som dommeretikk, krav og 
forventninger til kvarandre som dommere 
og rutiner rundt gode nettvaner. Vi har 

vel alle lagt merke til at elghund dom-
mere og ettersøk dommere har utalt seg 
på Facebook og andre sosiale plattformer 
på måter som ikkje tjener elghundarbeidet 
på ein positiv måte og vi i JFEHK stiller 
krav til våre dommer om å vise gode vaner 
og være konstruktive.

Dommersamling 2022

Klubbkveld i Vestoppland EHK

Bilde 22-1 Bildetekst: Seierspallen nr. 1 Vidar Rugsveen, nr. 2 Håvard Myrum og nr. 3 
Tor Ivar Hovhaugholen

JOTUNFJELL FJORDANE EHK

VESTOPPLAND EHK
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Nybegynnerkurs blodspor

Vestoppland Elghund-
klubb arrangerte nybegyn-
ner kurs i blodspor 20. og 
21. mai 2022. 

14 deltakere var påmeldt til kurs i 
Vardal nest siste helgen i Mai, det 
var en utrolig inspirerende gjeng 
som møtte opp til litt teori på fredags 
kveld og lørdag innlæring av hund 
og fører. Alle gikk to spor hver. Siste 
sporet ble lagt av «makker» på laget. 

Vel gjennomført alle. Tusen takk til 
hjelpeinstruktørene Trygve Johan 
Brenden og Agnar Elton. 

Bente Bjørtomt Rønningen.
Kursleder/instruktør. 

Vestoppland Elghund-
klubb leide inn 
Scandinavian Pro Hunt 
med elg og bjørn på 
Skaugom Hundesenter i 
Vardal (Gjøvik kommune) 
26. mai 2022. 

VESTOPPLAND EHK

Test på permoelg og bjørn
Det var 22 hunder som ble testet på elg 
og bjørn. Testen gikk over all forvent-
ning for noen av oss. Alle hundene 
fikk en fin opplevelse med seg hjem. 
Håper alle kommer for elg til høsten. 
Lykke til!

Bente Bjørtomt Rønningen
Inn- og utkaster  
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Orkdalsprøven 2022 ble i 
år avholdt 16-17 juli under 
svært gode værforhold for 
våre elghunder. 

I løpet av de to dagene med hunder i 
skogen ble det bedømt 16 ekvipasjer til 
førstepremie, 6 ekvipasjer til tredjepremie 
av totalt 25 ekvipasjer. 

De 5 to-dags-hundene fikk alle førstepre-
mie på prøven, noe som er veldig gledelig. 
Det ble også noen veldige gode resultater 
denne helgen og kan nevne at prøvens 
beste hund gikk til 95p på lørdag og 97p 
på søndag. Tre andre hunder gikk også til 

resultater over 90p denne helgen. 
Prøvens 3 beste hunder ble:
Nr. 1  Skadi av Pashaug, 
Monica Settemsdal 97p lørdag 
og 95p søndag.
Nr. 2 Skogoddens Nea, 
Eskil Bakken 97p søndag.
Nr. 3 Tålihaugens Bixi, 
Marie Sofie Romunstad 94 p søndag.

Prøvens samlingsplass var også i år Kny-
ken Skisenter i Orkland Kommune. 
Lokalene har gode muligheter for 
overnatting og oppstilling for bobiler og 
campingvogner. Overnattingsmulighe-
tene er tilgjengelig både for dommere og 
hundeførere. Med Tone Weflen i spissen 

Sør-Trøndelag Elghund-
klubb arrangerte kurs  
for bandhundførere den 
24.-25. juni ved Samatun, 
Lundadalen. 

Helga var i varmeste laget og med 
fulltegnet deltakerliste (21 deltakere + 
instruktører) lå alt til rette for en givende 
samling. Omgivelsene og lokalene ved 
Samatun må betegnes som veldig egnet 
til formålet, med god plass til parkering, 
hundelufting og med overnattingsmu-
ligheter- og fellesrom for hele gruppen.

Fredagskvelden ble nyttet til å komme 
på plass, bli litt kjent og deretter en felles 
teoridel som Jan Petter ledet oss igjen-
nom. Det ble satt opp grupper til lørdag-
ens kursdel som skulle foregå i skogen. 
Kvelden ble avrundet med grillmat og 
tilhørende trivsel ute. De forskjellige 
gruppene møttes tidlig lørdag morgen 
og gikk samlet ut i sitt tildelte felt for å 
praktisere søk og sporing etter vilt. Flere 
av deltakerne og instruktørene stilte med 
hunder slik at gruppene ble passelig 
oppsatt ifht. ressurser og antall. Etter ei 
4-5 timers økt ute (i varmen) møttes alle 
involverte på Samatun igjen for middag 
og evaluering av dagens opplevelser før 
det ble pakking og hjemreise.

Arrangøren fikk inntrykk av at kurset 
hadde et budskap og et innhold til nytte 
og gevinst som man kan videreføre i en 
eller annen variant. Videre vil arrangøren 
bemerke at deltakergruppen viste en god 
tone, engasjement og positivitet i en ufor-
mell setting. All honnør for det!

Tusen takk til Tone for all kjøkkenhjelp 
gjennom helga og til Jan Petter for orga-
nisering og alt annet et slikt arrangement 
fordrer. Takk også til instruktørene som 
bidro til at lørdagen ga fine opplevelser 
i skogen.

For S-T EHK, Stig Alsethaug

Felles samling En fin dag i skogen

BANDHUNDKURS

ORKDALSPRØVEN 2022

Hund for syn av hjort

SØR TRØNDELAG EHK
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Helgen 8-10 juli var det endelig klart for Øksendalstreffet 
2022, og det var med stor glede at engasjementet for tref-
fet også i år var stort! 
Målet har siden treffets oppstart i 2014 
vært å tiltrekke seg de som er ferske 
bandhundførere og de som ønsker å lære 
hvordan de kan benytte en bandhund for 
å jakte etter elg og hjort. 23 forskjellige 
deltagere fikk testet hundene sine i områ-
dene fra Molde til Tingvoll, og samtlige 
hadde med seg dommerelev eller observa-
tør som ønskte å se hvordan en bandhund-
prøve fungerte i praksis. Det var rundt 70 
personer innom Trædalsbakken camping 
gjennom helgen, og vi måtte i år sette opp 
et stort telt for å få samlet alle deltagere og 
dommere på et sted.

Å arrangere et treff av denne størrelsen 
krever mye forberedelser, og vi er heldige 
som har så mange frivillige som ordner 
alt det praktiske. Dere vet hvem dere 
er, så tusen takk! Fredag startet vi med 
gjennomgang av hva som skjer på en 
bandhundprøver, og hva som er viktig for 
å lykkes en dag i skogen. Det ble gjen-
nomført trekning av dommere og det ble 
satt av tid for gjennomgang av terreng og 
planlegging av morgendagens skogsdag. 
De dommerne som ikke hadde gjennom-
ført oppdateringskurs fikk en gjennom-
gang av kursmaterialet senere på kvelden. 
Lørdags morgen ble det ekstreme nedbør-
mengder, noe som medførte lite vind og 
vanskelige forhold for de mange unghun-
dene som skulle ut. Tross dette så var det 

flere som gikk til premiering, og de som 
ikke lyktes denne dagen har garantert fått 
med seg noe lærdom til neste gang de skal 
ut å lete etter elg.

Lørdagskveld startet vi med felles gril-
ling og tema for kvelden var trening av 
unghund. Prøveforholdene ble heldigvis 
bedret på søndag, og det ble gjennom hel-
gen utdelt 11stk. 1.premier, 2stk. 2.premie, 
4stk. 3.premier, 6stk. 0.premier.

Prøvens 3 beste hunder ble:
1.  Truls-Even Norli med Kirilåsens 

Kayaq – NO37420/21. 96poeng
2.  Arild Duaas med Snikjegern’s Kaliber 

– NO43124/19 90poeng
3.  Thor Kåre Dyrli med Bayer Frå Håg-

gåstuggu – NO46739/18 89poeng.

Vi gratulerer!

Vi solgte i år lodd for å dekke utgiftene til 
treffet, og flere sponsorer stilte med svært 
flotte uttrekkspremier. Disse var Magne 
Landrø AS, dyrefor.no, Fokussport Sykk-
ylven, Thon Hotels, KI Søvik Invest AS 
og Asgeir Rausand. Den gjeveste av de 
alle var nok en Leica Trinovid 8×42 
kikkert fra KI Søvik Invest og Magne 
Landrø AS.

ble det servert kveldsmat med mulighet 
for å smøre matpakke til skogsturen. Det 
ble servert middag med lapskaus på lørdag 
og rømmegrøt på søndag. 

Vil med dette takke alle dommere som 
stiller opp for å dømme og grunneiere som 
stiller sine terreng til disposisjon. Norges-
for Orkla stilte som sponsor med for til de 
tre beste prøvehundene. Også en stor takk 

til de som var med å arrangere prøven.

For S-T EHK, Edvard Asbjørnslett
Prøveleder

ØKSENDALSTREFFET 2022

SØR TRØNDELAG EHK

Vil avslutningsvis takke alle dommere 
som igjen stilte med sin kompetanse og 
bidro til at deltagere og observatører fikk 
en lærerik helg på Sunndalsøra.

For S-T EHK, Svenn Magnus Runde
Treff-tjener

Terrengene planlegges

To trivelige dommere som alltid stiller opp

Truls-Even Norli - Vinner av 
Øksendalsprøven 2022

Mange spente deltagere
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LANGENPRØVEN  2022 

Østerdalen Elghundklubbs samla blodsporprøve ble  
avviklet 4. juni med rekordstor deltakelse. Som tidligere 
år ble prøven avviklet med utgangspunkt i Langen 
Gjestegård ytterst i Hådalen på Røros. Statskog hadde 
stilt terreng til disposisjon og vertskapet på Langen 
Gjestegård gjorde det hele til et trivelig arrangement.

Tekst: Terje Borgos, prøveleder

Hele 36 ekvipasjer stilte til start og 
dette året var våre svenske venner igjen 
på plass med 7 ekvipasjer.  I og med at 
vi hadde svensk deltakelse ble det igjen 
avviklet landskamp med 5 ekvipasjer 

fra hvert land, 2 ekvipasjer fra EK-
klasse og 3 ekvipasjer fra AK-klasse.
Det var fine forhold på fredagskvel-
den da sporene ble lagt ut og med 
frisk fuktighet i lufta på selve kon-
kurransedagen ble det gode forhold 
for deltakerne.

Ganske snart ble det klart at konkur-
ransen ville bli jevn og fornøyde hun-
deførere varslet om gode prestasjoner.
Etter hvert som dommerne kom inn 
til sekretariatet og kritikkene ble lagt 
inn i dataprogrammet fikk prøveledel-
sen bekreftet at det var mange meget 
gode prestasjoner.  Vi kan imidlertid 
ikke legge fram fullstendig resultat-
liste for AK-klassen grunnet datafeil 
i programmet til NKK.  Denne feilen 
påvirket ikke innføring av resultatene i 
EK-klassen og fullstendig resultatliste 
for denne klassen finnes vedlagt.  Fei-
len i AK-klassen er nå tirsdag kveld 
fortsatt ikke rettet opp.  Datafeilen 
medførte heldig vis ikke problemer 
med å kåre de tre beste ekvipasjene 
og skapte heller ikke problemer for 
å kåre vinnerlaget i landskampen.                                                                      
I EK-klassen skilte det bare 3 poeng 
mellom de tre beste ekvipasjene og 
med 97 poeng for tredjeplassen er 
det klart at det var meget gode pre-
stasjoner. Dette var også tilfelle i AK-
klassen og her ble det hundenes alder 
som ble avgjørende for rekkefølgen til 
de 3 beste.

ØSTERDALEN EHK

Norges vinnerlag med Tove I. Kaspersen, 
Gisle Rimolsrønning, Frode Kvål, Signar 
Brevik og Maren Løken, sett fra Høyre

Vinner Ek-klassenVinne AK-klassen
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Det var videre 5 ekvipasjer som kunne 
oppnå Championat under prøven og 
3 av disse leverte også så gode pre-
stasjoner at kravet til championat ble 
oppnådd.  2 av disse gikk til svenske 
hunder med samme eier og fører.  Når 
eier hadde reist helt fra Umeå må en 
si at vedkommende virkelig fortjente 
å få sine championat.

Det ble videre delt ut rosetter til vinner 
av begge klassene samt til 2 og 3 plass 
i hver klasse. De som fikk championat 
fikk også utdelt sine rosetter. Videre 
ble Østerdalen Elghunds pokal delt ut 
til vinner av klasse AK og EK.         
Troll Mushing, Røros, stilte velvillig 
opp og sponset arrangementet med 
stor fôrsekk til vinner av de to klas-
sene samt premier til 2. og 3. plass.  

Videre sponset de premier til alle tel-
lende ekvipasjer i landskampen.

Følgende ekvipasjer  
oppnådde championat:
Malin Hôôk med Spansk  
Vannhund Tussebergets Gordon 
SE57389/2018 og videre med 
Spansk Vannhund Tusse bergets 
Michelle SE44685/2020.
Signar Brevik med Engelsk 
Springer Spaniel Drivsjø-
fjellets Miko NO55042/18.

De tre beste ekvipasjer 
i AK-klassen ble:
Nr. 1 Maren Løken med Aust-
ralien Cattledog, Serenity  Wal-
ley Blue Czira SE23474/2021.
Nr. 2   Frode Kvål med Norsk 

Elghund Grå, Tjelderåsens 
OM-Zanto, NO33902/19.
Nr. 3 Carin Ahlstedt med 
Jack Russel Terrier, Alphas-
goodgirl, SE38285/2017.

De tre beste ekvipasjer 
i EK-klassen ble:
Nr. 1 Tove I. Kaspersen med 
Engelsk Springer Spaniel, IZIRA`S 
afternoon Delight, NO42280/14.
Nr. 2 Gisle Rimolsrønning med 
Alpinsk Dachs racke, Fjellje-
gerens Ares, NO35922/14.
Nr. 3 Marie R. Nordmo 
med Engelsk Springer Spa-
niel, Mereseyside For Your 
Eyes Only, NO35357/20.

ØSTERDALEN EHK

Sveriges lag med Malin Höök, Carin Ahlstedt, Agneta K. Wedin  
og Biggan Lundin, sett fra høyre.

Pallen i AK-klassen Pallen i EK-klassen

Vertskapet på Langen, Monika og Arne Langen
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Resultatlist - Blodsporprøve

Østerdalen Elghundklubb
Ref.nr: 25-22080 - Langen 04.06.2022 - 04.06.2022

Skrevet ut: 15. jun. 2022 Side 1 av 3

# Rase Regnr Navn Eier/Fører Eieraddresse Dommer Dag 
k l a
sse

premie

1028 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO42280/14 IZIRA's 
Afternoon 
Delight

Kaspersen, 
Tove Iren

SKATVAL Prøsch, Carl 
Sverre

1 
EK

100

1035 Alpinsk 
Dachsbracke

NO35922/14 Fjelljegerns Ares Rimolsrønning, 
Monica / 
Rimolsrønning, 
Gisle

GIMSE Tronsmed, 
Tron Vidar

1 
EK

99

1025 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO35357/20 Merseyside For 
Your Eyes Only

Nordmo, Marie 
Ramstad

TYNSET Schei, Kai 
Kristian

1 
EK

97

1029 Labrador 
Retriever

NO55300/20 Oceansong's 
Calina

Melbye, Linn / 
Johansen, Arnt-
Kyrre

LENSVIK Grue, Bjørn 1 
EK

94

1021 Spansk 
Vannhund

SE57389/2018 Tussbergets 
Gordon

Höök, Malin Umeå Dragmyrhaug, 
Henning

1 
EK

89

1026 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO31305/17 Cocoline Give 
Me Love

Kaspersen, 
Tove Iren

SKATVAL Dragmyrhaug, 
Henning

1 
EK

88

1033 Hvit 
Gjeterhund

NO44148/17 Amraz av White 
Arctic Mist

Nordbrekken, 
Monica

RØROS KROG, Martin 
Tamnes

1 
EK

88

1030 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO54082/15 MERJANO's 
Fridas Girl

Nygård, Siri 
Signarsdatter

LENSVIK Fredheim, 
Vidar

1 
EK

86

1036 Hollandsk 
Gjeterhund, 
Langhåret

LOF1B.HOL7196/0 Brindle Wolf 
Ojinjinka

Setseng, Elin SELBU Tronsmed, 
Tron Vidar

1 
EK

84

1024 Spansk 
Vannhund

SE44685/2020 Tussbergets 
Michelle

Linderoth, 
Jenny / Höök, 
Malin

Grillby Tørres, Vidar 1 
EK

80

1034 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO53287/13 Miss 
Moneypenny

Johnsen, Bjørn RØROS Tørres, Vidar 1 
EK

37

1031 Norsk Elghund 
Grå

NO35877/16 Tjelderåsen's S-
T Rusken

Weflen, Tone KVÅL Bjørshol, Jan 1 
EK

0

1023 Golden 
Retriever

NO40515/15 Møllerstuens 
Kayla Yatzy

Larsen, Harriet ALVDAL Haugseth, 
Eivind

1 
EK

0

1032 Basset Fauve 
De Bretagne

NO40788/16 Biffen Røsten, Tore 
Michael

BREKKEBYGD Kregnes, 
Audun 
Langtjernet

1 
EK

0

 

ØSTERDALEN EHK
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Resultatlist - Blodsporprøve

Østerdalen Elghundklubb
Ref.nr: 25-22080 - Langen 04.06.2022 - 04.06.2022

Skrevet ut: 15. jun. 2022 Side 2 av 3

# Rase Regnr Navn Eier/Fører Eieraddresse Dommer Dag 
k l a
sse

premie

1027 Samojedhund NO41885/19 Allegaisas 
Quana Nanook

Larsen, Oda 
Louise

ALVDAL Prøsch, Carl 
Sverre

1 
EK

0

1022 Norsk Elghund 
Sort

NO51627/15 Alfa Hundebo, Britt 
Mari

MELHUS Kregnes, 
Audun 
Langtjernet

1 
EK

0

1012 Weimaraner 
Langhåret

KCAV01356307 Longlox 
Midnight 
Serenade

Bergersen, 
Hege

DREVSJØ Haugseth, 
Eivind

1 
AK

3

1008 Spansk 
Vannhund

SE28221/2010 Calmigos Enya Schei, Kai 
Kristian

1 
AK

3

1004 Nova Scotia 
Duck Tolling 
Retriever

NO41443/19 Langebekken's 
Beautiful Saga

Nordbrekken, 
Anita

RØROS Fredheim, 
Vidar

1 
AK

2

1015 Norsk Elghund 
Sort

NO46715/20 Svartstjernas 
Selma

Stokke, Lena 
Nyheim

SELBUSTRAND Tronsmed, 
Tron Vidar

1 
AK

2

1017 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO55042/18 Drivsjøfjellets 
Miko

Brevik, Solveig 
/ Brevik, Signar

FANNREM Haugseth, 
Eivind

1 
AK

2

1009 Norsk Elghund 
Grå

NO32754/21 Storvollia's Tufsa Knutsen, 
Jeanett

ÅLEN KROG, Martin 
Tamnes

1 
AK

1

1007 Norsk Elghund 
Grå

NO33902/19 Tjelderåsen's 
OM-Zanto

Kvål, Frode TRONDHEIM KROG, Martin 
Tamnes

1 
AK

1

1016 Dachshund 
Strihåret

NO47102/21 Tverrliberga's 
ZB Vera

Støholen, Arne 
/ Hilde M Male

TYNSET Fredheim, 
Vidar

1 
AK

1

1011 Beagle NO49828/21 Polly Trondsmo, Siv 
Camilla / 
Tronsmo Siv 
Camilla

GLÅMOS Grue, Bjørn 1 
AK

1

1014 Cocker Spaniel NO49922/18 Absolutely 
Wonderful's 
Amusing Guy

Holm, Rita 
Kojan

RØROS Grue, Bjørn 1 
AK

1

1003 Spansk 
Vannhund

SE23108/2016 Calmigos 
Nasstie

Bjørshol, Jan 1 
AK

1

1006 Australian 
Cattledog

SE23474/2021 Serenity Walley 
Blue Czira

Løken, Maren TYNSET Tørres, Vidar 1 
AK

1

1013 Jack Russell 
Terrier

SE38285/2017 Alphasgoodgirl Ahlstedt, Carin Funäsdalen Krogstad, 
Jostein

1 
AK

1

 

ØSTERDALEN EHK
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Tradisjonen tro inviterte Jotunfjell 
Fjordane Elghundklubb til samlet 
blodsporprøve på Randsverk helgen 10-12 
juni 2022

Vi lager ei samling som starter fredag kveld med grunnleggende 
teori om ettersøk og valgfritt for deltakerne om dei vil gå prøve 
på lørdag eller om dei vil bli med erfarne dommere på skogdag 
for å trene. Ca. 40 ekvipasjer deltok på samlinga denne helga 
og mange oppnådde svært gode premieringer. Det er veldig 
motiverende for klubben og sjå so mange dedikerte hundeeiere 
og så mange gode hunder av ulike raser
Og vi er heldige som har eit så godt og velfungerende samarbeid 
med Randsverk camping og Vågå Fjellstyre.  Tusen takk til de 
og til alle deltagere og dommere som gjer ei slik samling mulig.

Samlet blodsporprøve 
10-12. juni 2022 på Randsverk Camping

Resultatlist - Blodsporprøve

Østerdalen Elghundklubb
Ref.nr: 25-22080 - Langen 04.06.2022 - 04.06.2022

Skrevet ut: 15. jun. 2022 Side 3 av 3

# Rase Regnr Navn Eier/Fører Eieraddresse Dommer Dag 
k l a
sse

premie

1002 Alpinsk 
Dachsbracke

SE46853/2021 Grisjägarens 
Bianca Af Ben

Kulseth, Hans 
Olav / Gunn 
Merethe 
Kulseth

SELBU Kregnes, 
Audun 
Langtjernet

1 
AK

1

1001 Norsk Elghund 
Grå

NO33470/21 Zita av 
Raudberget

Sundmoen, 
Silje Opdal

OS I 
ØSTERDALEN

Krogstad, 
Jostein

1 
AK

0

1010 Norsk Elghund 
Sort

NO42160/20 EIRA Wintervold, 
Arne Harald

TYNSET Krogstad, 
Jostein

1 
AK

0

1020 Jämthund NO47516/21 Fossmyra's Xc-
Cita

Galaaen, Peder 
Morseth

RØROS Dragmyrhaug, 
Henning

1 
AK

0

1019 Norsk Elghund 
Grå

NO50966/21 Femundsåsens 
Nera

Tørres, Vidar / 
Tørres, Emma 
Moen

RØROS Prøsch, Carl 
Sverre

1 
AK

0

1018 Spansk 
Vannhund

SE33036/2013 Calmigos Joya Bjørshol, Jan 1 
AK

0

1005 Lagotto 
Romagnolo

SE41959/2011 Enandos Jolly 
Jazz

Schei, Kai 
Kristian

1 
AK

0

 

Deltagere og dommere lørdag

ØSTERDALEN EHK

JOTUNFJELL FJORDANE EHK
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Resultatlist - Blodsporprøve

Jotunfjell-fjordane Elghundklubb
Ref.nr: 25-22060 - Randsverk 11.06.2022 - 11.06.2022

Skrevet ut: 1. aug. 2022 Side 1 av 1

# Rase Regnr Navn Eier/Fører Eieraddresse Dommer D ag  
k las
se

premie

1004 Bayersk 
Viltsporhund

NO47245/21 Bøjentan's 
Franco

Ormset, Anders 
Magne

SURNADAL Aardalsbakke, 
Geir

1 EK 94

1006 Golden 
Retriever

NO40515/15 Møllerstuens 
Kayla Yatzy

Larsen, Harriet ALVDAL Myrum, 
Håvard

1 EK 87

1003 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO56980/18 Winton State 
Your Peace

Botterli, Helene MOLDE Myrum, 
Håvard

1 EK 63

1005 Kleiner 
Münsterländer

NO38743/19 Skuthellen's 
Loke

Frilstad, Tora SØMNA Dalseghagen, 
Svein

1 EK 0

1002 Dalmatiner NO41655/20 Spotnik's Printed 
Press

Småsund, Amalie L MOLDE Aardalsbakke, 
Geir

1 EK 0

1001 Norsk Elghund 
Sort

NO44781/20 Børvelia's Unike Hestad, Trine / 
Borlaug Arild Ove

BYGSTAD Skogen, Jan 
Helge

1 EK 0

1007 Kleiner 
Münsterländer

SE14728/2016 Gråsidingens 
Järla

Kjorstad, Inger 
Johanne F

SØR-FRON Myrum, 
Håvard

1 EK 0

1008 Australian 
Kelpie

SE47081/2017 Aussie Action's 
Black Winnie

Eltvik, Mona 
Stavnesli

AUREOSEN Aardalsbakke, 
Geir

1 EK 0

1011 Norsk Elghund 
Grå

NO41275/21 Grytalia's R-M 
Dixie

Eggen, Linda 
Kristin

ESPEDALEN Skogen, Jan 
Helge

1 AK 2

1014 Norsk Elghund 
Sort

NO33147/15 Karo frå 
Håggåstuggu

Bølien, Anders RINGEBU Dalseghagen, 
Svein

1 AK 1

1010 Dachshund 
Strihåret

NO34761/21 Xtrm av Larhjelm Presterudstuen, 
Jørn / Eldrid 
Kjørren

BRUMUNDDAL Dalseghagen, 
Svein

1 AK 1

1013 Engelsk 
Springer 
Spaniel

NO35136/20 Ostirana's 
Filiokus

Alnes, Terje Marlow HEIDAL Myrum, 
Håvard

1 AK 1

1012 Norsk Elghund 
Grå

NO41276/21 Grytalia's R-M 
Storm

Olsen, Leif Einar VÅGÅ Dalseghagen, 
Svein

1 AK 0

1015 Nova Scotia 
Duck Tolling 
Retriever

NO41443/19 Langebekken's 
Beautiful Saga

Nordbrekken, Anita RØROS Skogen, Jan 
Helge

1 AK 0

1016 Norsk Elghund 
Grå

NO45185/21 Tjennslias T-E 
Lexi

Olsen, Svein Arne GARMO Skogen, Jan 
Helge

1 AK 0

1009 Vorstehhund 
Korthåret

SE39561/2021 Teiens Russa Reksen, Kjersti TESSANDEN Aardalsbakke, 
Geir

1 AK 0

 

JOTUNFJELL FJORDANE EHK
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Resultatlist - Blodsporprøve

Jotunfjell-fjordane Elghundklubb
Ref.nr: 25-22061 - Randsverk 12.06.2022 - 12.06.2022

Skrevet ut: 1. aug. 2022 Side 1 av 1

# Rase Regnr Navn Eier/Fører Eieraddresse Dommer D a g  
k l a s
se

premie

1011 Bayersk 
Viltsporhund

NO47245/21 Bøjentan's Franco Ormset, Anders 
Magne

SURNADAL Langrusten, 
Jan Erik

1 EK 99

1008 Golden Retriever NO40515/15 Møllerstuens Kayla 
Yatzy

Larsen, Harriet ALVDAL Langrusten, 
Jan Erik

1 EK 89

1009 Engelsk Springer 
Spaniel

NO56980/18 Winton State Your 
Peace

Botterli, Helene MOLDE Aardalsbakke, 
Geir

1 EK 89

1007 Dalmatiner NO41655/20 Spotnik's Printed 
Press

Småsund, 
Amalie L

MOLDE Tho, Jostein 1 EK 83

1012 Norsk Elghund 
Sort

NO44781/20 Børvelia's Unike Hestad, Trine / 
Borlaug Arild 
Ove

BYGSTAD Myrum, Håvard 1 EK 80,5

1010 Australian Kelpie SE47081/2017 Aussie Action's 
Black Winnie

Eltvik, Mona 
Stavnesli

AUREOSEN Tho, Jostein 1 EK 60

1001 Flat Coated 
Retriever

NO60475/20 Rudskog's New 
Favorite

Bø, Anna / 
Strand, Henning 
Godlien

FÅVANG Langrusten, 
Jan Erik

1 AK 3

1006 Norsk Elghund 
Grå

NO41275/21 Grytalia's R-M Dixie Eggen, Linda 
Kristin / Lars 
Eggen

ESPEDALEN Tho, Jostein 1 AK 2

1003 Dachshund 
Strihåret

SE59359/2021 Hälsingesvedjans 
Göran

Baggethun, 
Anne Marte 
Holen

HEIDAL Aardalsbakke, 
Geir

1 AK 2

1005 Norsk Elghund 
Sort

NO36830/21 Kringlåthaugen's 
Nero

Aasebø, Øyvind ÅLESUND Myrum, Håvard 1 AK 1

1002 Norsk Elghund 
Sort

NO37423/21 Kirilåsens Toko Nørstegård, Ola 
Jo

LESJAVERK Lianes, Dag 
Helge

1 AK 1

0 Norsk Elghund 
Grå

NO45185/21 Tjennslias T-E Lexi Olsen, Svein 
Arne

GARMO Aardalsbakke, 
Geir

1 AK 1

1014 Blandingshund NOX46002/22 Mira Solli-Mork, Per 
Egil

ÅFARNES Lianes, Dag 
Helge

1 AK 1

1004 Norsk Elghund 
Grå

NO43339/19 Vindmyras Norma Bø, Sindre MÅNDALEN Langrusten, 
Jan Erik

1 AK 0
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Hundeutstillinger 2022
Follo og Østfold Elghundklubb har avholdt sine 2 hundeutstillinger for i år.

Første utstilling ble avholdt 15.mai på Høytorp Fort i Mysen 
med 56 påmeldte katalognummere. Dommer for dagen var 
Gunnar Furvik (S) og Kari Granaas Hansen (N).

Den andre ble avholdt 30.juli på Havnås skole i Trøgstad 
med 96 påmeldte katalognummere. Dommer for dagen 
var Britt-Marie Nordquist (S).

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

BiS Valp NES: Kullskogens Brakar. E: Camilla Aas
BiS 2 Valp Jämthund: Kvassåsens H-L Boss. E: Ole Andre Veidahl

BiR Jämthund: Tjennslias L-C Chili. E: Christopher Linnerud.

Høytorp Fort

BiR NEG: Åstdalen`s Max. E: Morten Magnor
BiM NEG: Lauvkollens Salsa. E: Joakim Navestad.

BiR NES: Kullskogens B Saga. E: Mia Svensson.
BiM NES: Stordasvartens Brego. E: Roger Solvang

BIS: Norsk Elghund Grå
BIS 2: Jämthund
BIS 3: Norsk Elghund Sort
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Havnås skole

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

BiS Valp NEG: Barbakken`s Krutt. E: Torfinn Bønegård.
BiS 2 Valp Jämthund: Kvassåsens H-L Luna. E: Jim-Andre 
Valleraune. BiS 3 Valp NES: TE Sala. E: Oddmund Karlsen.

BiR NEG: Billy. E: Erik Andreas Tegnby.
BiM NEG: Lexy Lotta. E: Bente Rønningen.

BiR ØSL: Skogul`s Balder.  
E: Jonas Breda.

BiR NES: Røsshaugen`s A Real Wake-Up Call. E: Mari 
Sofie Romundstad.
BiM NES: Njotaskogen`s Fant. E: Stian Skåli.

BiR Jämthund: L.E.V. Villmarkens 
A-Akela. E: Lars Espen Vestby
BiM Jämthund: Tåråfjell`s Balder. E: 
Kjell Edward Haave (ikke til stede når 
bildet ble tatt).

BIS: Norsk Elghund Sort, BIS 2: Norsk Elghund Grå, BIS 3: Østsibirsk Laika, BIS 4: Jämthund.
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Tisleiautstillinga 2022

Hallingdal og Valdres EHK arrangerte tradisjonen tro 
Tisleiautstillinga på Vasetdansen 22.mai 2022. Totalt var 
det påmeldt 80 hunder, hvorav åtte valper. 

Norsk elghund grå var fortsatt den stør-
ste gruppa med 35 hunder, men rett bak 
kom jämthunden med 26 påmeldte hun-
der. Norsk elghund sort var representert 
med sju hunder. Ellers var både karelsk 
bjørnehund, østsibirsk laika, svensk hvit 
elghund og hälleforshund representert. 
Det er svært gledelig at så mange ville 
stille hundene sine, og at vi fikk med et 
vidt spekter av elghundrasene.

Antall hunder var på grensa av hva en 
dommer kan dømme på en dag, men 
den drevne dommeren Nils-Erik Haa-
genrud losa alle gjennom på en grundig 
og effektiv måte. 
Det kom godt med å ha en rutinert og 
jovial dommer, da oppsatt ringsekre-
tær ble syk og måtte melde forfall i siste 
liten, og klubben måtte improvisere med 
“ufaglærte». Stor takk til Nils-Erik!

Vinnere i Jämthund ble SE FI N 
J(L)CH SE55366/2016 Rödebuans 
Grym (BIR), eier Robert Jonsson og 
NO38054/20 Haugmyra ś Kiara (BIM) 
eier Ørjan Storhaug.

Vinnere i NEG ble N J(B)CH NUCH 
NO31365/19 Teddy av Tallo (BIR), eier 

Mads Jarle Vole og NO41250/20 Lexy 
Lotta (BIM), eier Bente Rønningen.

Vinnere i NES ble NO31020/19 
Vossasvarten ś Ero (BIR), eier Bjørn 
Helge Juvet og N J(B)CH NO44781/20 
Børvelia ś Unike (BIM), eiere Trine 
Hestad og Arild Ove Borlaug.

Seierspallen ble toppet av en langvegsfa-
rende gjest SE FI N J(L)CH Rödebuans 
Grym, eier Robert Jonsson (Sverige), 
med N J(B)CH NUCH Teddy av Tallo 
på andre plass og Vossasvarten ś Ero på 
tredje plass.

Hallingdal og Valdres takker deltakere, 
dommer, utstillingskomité og publikum 
som bidro til en flott opplevelse på 
Vasetdansen. 

Takk til Dokka Elektriske som bidro 
med Tracker som trekkepremie blant 
deltakerne, og ellers hadde stand på 
utstillingsplassen.

Stor takk til eierne av Vasetdansen som 
legger til rette for at vi skal kunne ha 
utstilling her år etter år! 

Rödebuans Grym (Jonsson), Nils-Erik Haagenrud (dommer), Teddy av Tallo (Vole) og Vossasvartens Ero (Juvet)

Beste valp, NO31250/22 Svartkamplias 
Tass (e: Magnus Aasen)

Vinner av Tisleiautstillinga 2022 – 
Rödebuans Grym

HALLINGDAL OG VALDRES EHK
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Stiklestadutstillinga 11/6- 2022

Nord Trøndelag elghundklubb har 
i flere tiår arrangert utstilling på 
historisk grunn, Stiklestad i Nord 
Trøndelag, et samarbeid mellom flere 
trønderske raseklubber. Dette har vert 
en svært populær arena, der elghun-
drasene har selskap av fuglehunder, 
harehunder, basset og dachs.
2020 ble intet unntak, svært god 
påmelding hos alle rasene.

Totalt fikk NTEHK 116 voksne og 
16 valper påmeldt. Dette fordelt på 6 
raser.

Utstilling i juni, er det ofte fare for 
at elghundrasene er i røyting. Noen 
fikk føle på dette også på denne utstil-
linga, men dyktige dommer gjør gode 
vurderinger om ikke pelsene er helt på 
plass. På tross av en svært våt start på 

dagen var det god stemning og utover 
ettermiddagen kom også sola fram.

Dommere var Anna Fors Ward, 
Norsk Elghund grå, Karelsk Bjørn-
hund, Svensk Hvit elghund og Øst-
sibirsk Laika. Frank Christiansen 
dømte Jâmthund og Norsk Sort elg-
hund.

Vinner av gruppa ble Norsk Elghund Grå, 
Ryrskogens Qaro, eier Kjetil Skogstad. 

Gruppevinner 4, Jamthund, AA-Jazza, 
eier Aslaug Stiklestad.

Gruppevinner 2, Norsk elghund sort, 
Hjortefall´s Fax, eier Stian Haugen.

BIS finalen ble vunnet av Norsk elghund 
grå, Ryrskogens Qaro, eier Kjetil Skogstad. 
Dommer i BIS finalen var Arne Foss.

Gruppevinner 3, Svensk Hvit elghund, 
Skordalstrøas Dipa, eier Bjarte Tingstad.

Beste valp i gruppe ble Jamthunden 
Athukens T-I Kaisa, eier Peder Sørgaard 
Galguften.

For øvrig premiering henviser vi til NKK. https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/220371
Nord Trøndelag Elghundklubb takker for godt oppmøte og ønsker 

gamle og nye utstillere velkommen på nye utstillinger.

NORD TRØNDELAG EHK
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Midtsommerutstillingen 2022 

Den 25.06.2022 arrangerte Oslo-områdets Elghundklubb sin årlige utstilling på Hvam.  
Det var strålende vær denne dagen. 

OSLO-OMRÅDETS EHK

Tekst: Tor Arne Mikkelsen

Vi kom i gang etter skjema og arran-
gementet ble gjennomført etter beste 
evne. Det at så mange ville komme 
til oss og stille hund, selv om det var 
varmt og folk var i feriemodus var 
utrolig artig. Det var påmeldt 115 
hunder til utstillingen og nesten alle 
kom. Dette er kjempe bra, men vi har 
alltids plass til flere. 

Dommer for dagen var Arnstein 
Hagen. Han gjorde en fremragende 

jobb og forklarte bra og tydelig hva 
som var «riktig og galt» ved alle 
hundene og tok seg like god tid til 
forklaring som til dømming. 

Det ble stilt mye hunder denne dagen 
som ikke hadde vært på utstilling før 
og mange hundeeiere som var ferske 
som handlere. 

Stemningen var høy denne dagen og 
mye godt humør ble spredd på områ-
det, det hele var en stor suksess. BIS 

for dagen ble en Karelsk Bjørnhund. 
Det ble loddet ut en Tracker hunde-
peiler som var levert av Rune Viken. 
Vi setter stor pris på at vi fikk denne 
til utlodning. 

Vi er svært fornøyde med resultatet 
og ser fram til å arrangere vår neste 
utstilling som er vårutstillingen i mars 
2023. Vi håper på stort fremmøte og 
att mange er interesserte og ønsker å 
melde seg på denne utstillingen. 
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Dagens yngste handler var Kaia Steihaug Dahlstrøen på 10 år 
med hunden Tronslia´s Alfa. Det er viktig med rekruttering i 
miljøet vår

ØSTERDALEN EHK

Elvålsutstillinga

I overskyet vær med litt vind og noen  
solgløtt, kunne 124 hunder inkl.  
15 valper vise seg frem for sine  
dommere på Elvål den 10 juli. 

Dommere for dagen var Bjørn Roald på Norsk Elghund 
Grå, og Britt Marie Nordquist på Jämthund og øvrige 
raser + valper.  Som vanlig ble det både glade, men også 
skuffede hundeiere. Alle syns vel at nettopp sin hund er 
den mest perfekte. Og slik skal det være.

Best for dagen ble gråhunden Hjortlia ś Hulda som eies 
av Ole-Petter Bolli

Resultater:
Norsk Elghund Grå:
BIR og BIS 1: Hjortlias Hulda NO32699/19, eies av Ole-
Petter Bolli.
BIM: Fermsa Mozart SE14193/2018, eies av Per Erik 
Hjelle.

Norsk Elghund Sort:
BIR og BIS 2: Røsshaugen ś A Real Wake-Up Call NO 
63062/21, eies av Mari Sofie Romundstad.
BIM: Børvelia ś Tass NO 44778/20, eies av Siri Garli.

Jämthund:
BIR og BIS 3: Athukens Em Atlas NO 30196/21, eies av 
Vebjørn Vangkåsen.

BIS Finale
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Karelsk Bjørnhund:
BIR og BIS 4: Rey SE 21780/2021, eies av Jane Irene Van-
gerud.

Østsibirsk Laika:
BIR og BIS 5: Eira NO 45020/20, eies av Odd-Johan Fossen.

Valp:
BIS valp ble Nordhuelia ś Saga NO 69167/21 som eies av 
Anita Lindhjem
BIS 2 valp: Frolingens TF Vilja NO 30736/22, eies av Mar-
tin Brennbakken.
BIS 3 valp: Slåttmyrtangen ś Trofast NO 36368/22, eies av 
Bjørn Magne Jota.
BIS 4 valp: Tikka NO 31177/22, eies av Arne Inge Sesseng 
Nordfjell.

Vi gratulerer!

Før utstillingen arrangerte klubben 3 miljøtreninger med 
John Smedbakken i spissen. 20-25 flinke deltakere deltok, 
og timene ble avsluttet med en sosial kaffekopp.

Klubbens neste utstilling blir på Alvdal 20.nov 2022. Dom-
mere: Frank Christiansen dømmer NEG, og Wenche Por-
sanger dømmer Jämthund og øvrige raser. Velkommen!

Tusen takk til alle som gjorde dagen så flott på Elvål. 
Sender også en stor takk til vår fòrsponsor Royal Canin.

BIS

BIS finale valp

BIS valp

ØSTERDALEN EHK
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Dovreutstillinga 2022

Helga 25-26 juni 2022 var hundeglade endeleg samla på 
Toftemo Turiststasjon for Dovreutstillinga til 
Gudbrandsdalen- og Jotunfjell Fjordane Elghundklubb. 

I år var det rekordstor påmelding 
med ca 130 hundar begge dagar. 
Det låg ann til å bli nokre solrike og 
varme dagar, men heldigvis for dei 
firbeinte trakk den verste varmen 
seg når det kom til utstillingsdagane. 
Vi var likevel velsigna med fint vær, 
godt hundeliv og god stemning. 

Flotte eksemplar frå elghundrasane 
vart vist ein etter ein for dommarane 
Wenche Porsanger og Marianne 
Holmli begge dagar. Eksemplar 
i alle aldrar frå NEG, NES, Jämt, 
Karelsk og Laika sprada fint rundt i 
ringane. Vi takkar flinke dommarar, 
stødig ringpersonell og publikum for 
ei triveleg utstillingshelg.   

BIS laurdag for dommar Marianne Holmli. NEG: Zico av Tallo, NES: Svartstjernas Frøya, Karelsk: Losnabakken’s B-N DIVA, Jämt: 
Veikulåsens O-H Tenex 

BIS Kvalp søndag for dommar Wenche 
Porsanger. NEG tispe 5mnd: B/F Tussa av 
Jeskefjell

BIS Søndag for dommar Wenche Porsanger
NEG: Kvernmomarka’s J-F Lykke, Karelsk: Losnabakken’s N-N ATLAS, NES: 
Svartstjernas Frøya, Jämt: Bjønnlosen’s Bella, Karelsk: Eira

JOTUNFJELL FJORDANE EHK
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Holtutstillinga 2022

77 hunder, inkludert 4 valper var påmeldt vår årlige utstilling på Holt Landbruksskole. 
Det ble en flott dag i strålende vær med mange gode premieringer!

BIR og BIM Norsk elghund grå. BIR Jämthund.

BIR og BIM Norsk elghund sort

Best in show

AUST-AGDER EHK

Blant jämthundene ble L.E.V villmar-
kens A-Storm til Ole Ingolf Saga beste 
hanndhund med CERT, BIR og til slutt 
Best in show 3. Dette var Storm sitt 3. 
CERT og han ble dermed utstillings-
champion denne dagen!

Av Norsk elghund grå ble unghunden 
Karlsrudmyra’s L-E Orm til Kenneth 
Esaiassen (handler Christine Esaiassen) 
BIR og til slutt Best in show!

Beste i motsatt kjønn og beste junior ble 
GÅ Kaisa til Tor Fjellheim.
Nummer 2 av hannhundene ble Siko til 
Knut Gaastjønn som fikk sitt 2. CERT. 
CERT nummer 2 fikk også Lauvkol-
lens Lykke til Mariell Meland som ble 
nummer to av tispene. 

Beste svarthund ble junioren Pepsi 
Diego til Arve Vesterfjell som også ble 
BIS2. Best i motsatt kjønn ble Svart 
Hunden’s Saga Dm til Signe Kristin 
Sollid Lien. Saga fikk også CERT 
nummer 2 idag. 
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Best in show valp

DEADLINE
For innlevering av

material til neste utgave.

28.10.2022

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.

I valpeshowet var 3 raser representert.
BIR valp Jämt ble Kvassåsens A-l Bal-
dur til Kenneth Baardsen. Baldur ble 
også BIS2 valp.

BIR valp NES ble Embla til Terje Wiik 
som også ble BIS3 valp.
BIR valp NEG ble Setesdalens K-B 
Bella til Mathias Orthe. Bella ble også 
BIS1 valp.

Best i motsatt kjønn NEG valp ble 
Kålifjell’s Odin II til Nicolay Mønsås. 
Alle valpene fikk tildelt HP (heders-
premie). 

Gratulerer så mye til alle med flotte 
premieringer!!

Takk til dommer Arild Berget for en 
suveren jobb! Takk også til ringsekre-
tær Brit B. Løite og skriver Rannveig 
Haugestøl! Og til slutt, tusen takk til 
utstillingskomiteen for en godt gjen-
nomført utstilling!

AUST-AGDER EHK
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MEDLEMSSIDER

En fullkommen bandhundprøve
 
Tekst og foto: Svenn Magnus Runde

Jeg har mange ganger fundert på 
om jeg skal få oppleve å bedømme 
en ekvipasje til fullkomment i alle 
moment. Og vil jeg da være sikker på 
at prøven faktisk er fullkommen? For 
hva betyr egentlig det.

Regelverket kan vi si er klart og tyde-
lig, men det gir også rom for tolknin-
ger som gjør at vi dommere dømmer 
ulikt. Det er mange uskrevne «regler» 
som bare kan læres av erfarne dom-
mere og i dommermøter som tilret-
telegger for de gode diskusjonene. 
For å oppnå et bandhundchampionat 
kreves det at flere dommere bedøm-
mer hunden til 1.premie, nettopp fordi 
vi er mennesker og vi bedømmer det 

vi ser i skogen ulikt. Bedømmingen 
baserer seg på de erfaringene vi har 
fått fra utdannelse, dommermøter 
og de mentorer som har bistått oss 
underveis. 

At dommere er blitt flinkere til å 
bedømme ekvipasjer likt er det nok 
ingen tvil om. Mange har hørt histori-
ene om de dommerne som aldri har 
dømt en hund til 1.premie. Nå er det 
kanskje i overkant mange som opp-
når nettopp 1.premie og 75 poeng på 
prøve, men vi har vel også fått opplyste 
hundeførere som kurser seg og vet 
hvordan de skal trene før de melder 
seg på en prøve.

Elghundforbundet og områdeklub-
bene har en viktig rolle for å tilret-
telegge for kompetanseutvikling og 

videreutvikling av dommergjernin-
gen. Når vi nå digitaliserer og etter 
hvert skal over til en digital transfor-
masjon, forutsettes det at datagrunn-
laget er riktig. Når vi kan stole på 
datagrunnlaget, kan vi benytte data-
ene om elghunden til å videreutvikle 
avlsarbeidet i en retning som ivaretar 
eller forbedrer de egenskapene vi 
ønsker å endre. 

For å sikre at datagrunnlaget blir rett, 
så må vi altså dømme hundene likt 
og vi må være mentalt forberedt på å 
bedømme fullkomment i et eller flere 
moment. Er vi ikke det, så dømmer vi 
vel heller ikke etter gjeldende regel-
verk..? At mange dommere kvir seg 
for å bedømme en ekvipasje helt full-
komment er ganske forståelig, da det 
krever ryggrad å stå i alle spørsmålene 
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MEDLEMSSIDER

som kommer. De høye poengsum-
mene skaper diskusjon i et miljø som 
stiller spørsmål om noen gjør det bra.  
 
Under dommersamlingene som ble 
avholdt i forbindelse med oppdate-
ringskurset tidligere i sommer, ble det 
diskutert om en hund kunne oppnå 
fullkommenhet i søket uten å finne 
elg. Etter regelverket så kan han det, 
og når vi fremover skal benytte indeks 
for å gi hudene en «karakter» per 
moment, vil det bli ekstra viktig at vi 
bedømmer alle momenter individu-
elt, og ikke ser de i sammenheng med 
totalsummen på prøven. Om vi ønsker 

å styrke en egenskapene i en kombina-
sjon, må vi stole på at dommerne har 
dømt momentet individuelt.

Så tilbake til det innledende spørs-
målet. Hva skal til for å oppnå full-
kommenhet i alle momenter og 100 
poeng på en prøve? Hva er egentlig 
det perfekte, og finnes den prøven? På 
det spørsmålet har jeg lyst å utfordre 
dommere som har mange skogstimer 
og mye erfaringer i dommergjernin-
gen. Hva kreves av hund, fører, ter-
reng, vær og vilttetthet for å oppnå full 
score i alle momenter? 

Det er nok mange som kunne ha delt 
sine tanker om tema, men har lyst å 
utfordre Ralf Campbell som har en 
bre kompetanse som løs, band -og 
eksteriørdommer. Håper du tar utfor-
dringen og skriver noen av dine tan-
ker om tema til neste elghunden. Om 
du ønsker å sende stafettpinnen videre 
til noen som kan berike diskusjonen 
ytterligere, så er det fint.

Elghundforbundet og områdeklubbene har en viktig rolle for å 

tilrettelegge for kompetanseutvikling og videreutvikling av dommergjerningen.
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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)  



 

 
 

Jaktprøver sesongen 2022-2023 
 

Nordmarkaprøven 
2 dagers samlet løshundprøve 7. og 8. november på Kikutstua i Nordmarka. 

Prøveleder Harald Bredesen 
Telefon +47 917 91 623 

Påmeldingfrist 10.oktober  
Påmeldingsavgift kr. 3000,- for hovedmedlem/4000,- andre 

 
Dameprøve 

1 dags samlet løshundprøve for kvinnelige hundeførere 12. september 
Klubbhytta til OOEHK på Tømte, Toreidvegen 168, Blaker 

Prøveleder Ole Anders Stenby 
Telefon +47 952 95 253 

Påmeldingsavgift kr 500,- og kr 1000 i godtgjørelse til dommer 
Påmelding innen 1.september 

 
Unghundprøve 

1 dags samlet løshundprøve for unghunder under 24 måneder 13 og 14. september. 
Klubbhytta til OOEHK på Tømte, Toreidvegen 168, Blaker 

Prøveleder Odd Breen 
Telefon +47 915 38 970 

Påmeldingsavgift kr 500,- og kr 1000 i godtgjørelse til dommer 
Påmelding innen 1.september 

 
1 og 2 dagers separat bandhundprøver 

1 og 2 dager separat bandhundprøver 01.07.2022 – 31.01.2023 
Prøveleder 1 dagsprøve Ellen Merethe Krogstad 

Telefon +47 915 50 584 
Prøveleder 2 dagsprøve Frank Brenn 

Telefon +47 909 65 108 
Påmeldingsavgift 1 dags kr. 500,- og kr 1000 i godtgjørelse til dommer 

Påmeldingsavgift 2 dagers kr. 1000,- og kr 2000 i godtgjørelse til dommer 
  

1 og 2 dagers separat løshundprøver 
1 og 2 dager separat løshundprøver 21.08.22 – 31.01.2023 

Prøveleder 1 dagsprøve Ole Anders Stenby  
Telefon +47 952 952 53 

Prøveleder 2 dagersprøve Odd Breen 
Telefon +47 915 38 970 

Påmeldingsavgift 1 dags kr. 500,- og kr 1000 i godtgjørelse til dommer 
Påmeldingsavgift 2 dagers kr. 1000,- og kr 2000 i godtgjørelse til dommer 



 

 

HHaaddeellaannddssuuttssttiilllliinnggeenn  22002222 

Hadeland Elghund Klubb arrangerer utstilling med valpeshow 

søndag 11. september Ved Lygna skisenter, ca 1km nord for Lygna hotell.  

Dommere: 

 Bo Paulsson (NEG) 
Arild Berget (Jämthund, øvrige raser) 

Resterende dommere vil bli publisert fortløpende på våre hjemmesider. 

Elektronisk påmeld. via NKK sine hjemmesider (dogweb) 

Ordinær påmelding kr. 450,-          Valpeshow kr. 250,- 

Tilleggsavgift for manuell påmelding kr. 100,-  

Spørsmål vedr. påmelding, ta kontakt. 

kontaktperson: Sigurd Narvestad, Råstadvegen 10, 2770 Jaren  

   Tlf: 93 24 11 02/ e-post: hadeland.elghund@klubb.nkk.no 
 

Påmeldingsfrist 14. august 2022. 

Bedømmelsen starter kl 09.00 

 

Mange flotte uttrekkspremier på katalognr. 

Hovedpremie: 

Tracker Artemis, sponset av Dokka elektronikk AS  

Velkommen til en hyggelig dag på Lygna! 

 

 

 



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. 
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