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Nå er de fleste av oss ferdig med årets 
elg- og hjortejakt. Det er jo nettopp 
våre elghunders innsats i jakta som er 
hovedmotivasjon til å drive det frivillige 
arbeidet som nedlegges i vår organisasjon, 
enten det er i områdeklubbenes aktiviteter 
eller det er i forbundet. Det er arbeidet 
med å avle frem en sterk, sunn, effektiv og 
trivelig elghund som er målet for oss alle. 
Svært lite kan måle seg med å ha en påli-
telig arbeidskamerat under elgjakt, som 
gir oss positive opplevelser dag etter dag. 

Å avle frem gode jakthunder er ikke noe 
som kommer av seg selv. Gode hunder er 
et produkt av langsiktig målrettet arbeide. 
Dette gjøres ikke over natten. Selv om vi 
ser for oss hvordan idealhunden skal være, 
er det likevel ikke like lett å se hvordan 
arbeidet med dette skal legges opp. Hvilke 
utslag vil komme av de forskjellige val-
gene vi foretar, med utvalg og kombina-
sjon av våre avlshunder, eller hvilke utslag 
det vil gi for de fremtidige hundene er 
alltid forbundet med en grad av usik-
kerhet. En faktor er dog alltid sikkert og 
det er at jo større vekt vi legger på faglig 
kunnskap i vårt avlsarbeid, jo større er 
sannsynligheten for at vi vil lykkes med 
arbeidet vårt.

Det vil alltid være forskjellige oppfat-
ninger av hva som er en ideell elghund. 
Dette må vi ha i tankene når vi legger 
opp arbeidet, men vi som bekler sentrale 
roller i elghundarbeidet må likevel foreta 
en del valg som ikke alle er helt enige i. 
Skal vi komme videre i utviklingen må vi 
likevel ha ryggrad til å foreta avveginger 
av forskjellige hensyn. Disse valgene skal 
basere seg en omforent verden tuftet på 
faglig kunnskap og ikke på følelser og 
synsing. 

Dagens forbundsstyre er da også svært 
opptatt av å bruke de virkemidler vi har 
tilgjengelig for å drive et kunnskapsbasert 
avlsarbeid. Dette oppnår vi ved å skaffe 
til veie mest mulig objektive målekriterier 
for de faktorer vi ønsker å ta hensyn til i 
avlsarbeidet. I dette er digitale verktøy av 
helt avgjørende betydning. Forbundssty-
ret har derfor gjennom lengre tid jobbet 
aktivt med å legge til rette for å kunne 
bruke et slikt verktøy. 

Ved bruk av digitale verktøy kan vi holde 
en god oversikt over det som er viktig for 
å drive avlsarbeidet fremover. Vi kan 
lagre data for våre hunder over mange 
generasjoner. Dette vil gi oss mulighet 
til å involvere vesentlig større andel av 
populasjonen for våre raser.

Uansett hvor gode verktøy vi klare å 
utvikle, er det datagrunnlaget vi skal 
jobbe med, den grunnleggende og van-
skeligste faktoren. Dersom datagrunn-
laget er for svakt vil også beregningen 
bli usikker og ha liten nytteverdi. Vi 
må likevel i startfasen av dette arbeide 
akseptere at ikke alle ideelle ønsker kan 
bli oppfylt med en gang. Det må byg-
ges sten på sten. Vi har blant annet i 
dag ikke tilstrekkelig datautveksling 
med veterinærene. Foreløpig er det i for 
stor grad oppdretterne som skaffer de 
nødvendige opplysninger om hundenes 
helsetilstand. 

Gjennom det samarbeidet vi har med 
Norsk Kennel Klubb (NKK) og andre 
raseklubber og forbund, har vi god tro 
på at en automatisk overføring av data 
mellom veterinærene og vår hundedata-
base vil komme på plass. NKK har da 
også lagt ned mye arbeid i å få på plass 
dialog med myndighetene for å få dette 
til. Det var nettopp mangel på digital 
sykdomsregistrering som ga NKK et 
nederlag i rettsvesenet om nekt av avl 
på to raser. Dette aktualiserte arbeidet 
med å få på plass helsemessige data for 
alle hunder og vil gi oss drahjelp i det 
arbeidet vi allerede var i gang med.

Vi tror derfor at våre myndigheter i langt 
større grad vil være behjelpelig med å 
legge til rette for dette arbeidet gjennom 
å være pådriver for datautveksling direkte 

Endre A. Stakkerud
Forbundsleder

Norske Elghundklubbers Forbund

LEDEREN HAR ORDET

fra behandlende veterinær og hundedata-
basene hos NKK.

Avlsarbeidet i Norske Elghundklubbers 
Forbund er i stor grad kanalisert gjen-
nom våre avlsutvalg som legger ned et 
ikke ubetydelig arbeid for å tilrettelegge 
for en målbevisst og fremtidsrettet avl. For 
vår del er det spesielt viktig å ha et velfun-
gerende avlsarbeid for våre norske raser 
Norsk Elghund Sort og Norsk Elghund 
Grå som NEKF har et raseansvar for.

Det er da tilfredsstillende å registrere at 
vi gjennom mange år har hatt et svært 
kompetent og målrettet avlsutvalg for 
rasen Norsk Elghund Sort som har vært 
en rase med trussel om å være utrydnings-
truet, men som nå er en rase i stadig vekst. 
Nettopp i en slik fase som denne rasen har 
vært igjennom er det helt avgjørende at 
kunnskapen om det genetiske materialet 
er godt. Med et så begrenset avlsmateriale 
er det ikke mulig å skyve ut avlsdyr som 
er bærere av enkelte sykdommer blant 
annet fordi det er så viktig å ha et genetisk 
mangfold. Vi må imidlertid hele tiden 
vite hva vi gjør slik at sykdomsproblemene 
ikke blir eskalerende. 

Selv om det er en vesentlig større popula-
sjon for Norsk Elghund Grå (NEG) er det 
også for denne rasen viktig å øke kunn-
skapen om rasens genetiske status slik at 
vi kan ha en bevisst avl. Her er vi dog i 
den heldige sitasjonen at vi kan hente inn 
avlsmateriale fra andre land. Både Sve-
rige og Finland har et betydelig antall av 
denne rasen. Gjennom det samarbeidet 
som vi har utviklet i Norden gjennom 
Nordisk Älghundunion er vi i stand til å 
skaffe oss rasedata for hele populasjonen 
i disse landene. Dette vil gi oss et mye 
bredere avlsgrunnlag basert på kunnskap 
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neste uke arrangeres Fritzøeprøven. I den 
anledning er det veldig bra om dere som 
er dommerelever og aspiranter blir med. 
Samla prøver er veldig lærerikt og nyttig. 
Her vil dere også få vært med på dommer-
møte etter endt prøvedag. I tillegg er dette 
veldig sosialt og hyggelig.»

Dette er gode argumenter for å arrangere 
samlaprøver. I tillegg til det sosiale er det 
viktig for jaktprøvedommerne å komme 
sammen for å drøfte jaktprøvereglementet 
og tolking av disse. I år er det ekstra viktig 
når vi har et nytt prøvereglement.

Årets NM som ble forbilledlig gjen-
nomført av arrangørklubbene brakte 
også en ny dimensjon inn i arbeidet med 
samlaprøver ved at de hadde inngått et 
samarbeid med Jegerpodden som sendte 
live fra hele prøven. Dette gir oss en helt 
annen mulighet for å involvere et bredere 
publikum i vårt hundearbeid. Alle som 
ønsker det, kan i ettertid gå inn på You-
tube for å se opptakene som Jegerpodden 
har lagt ut. Det er tilfredsstillende å se at 
det i vårt miljø tas i bruk nye virkemid-
ler for å fremme aktiviteten vår ovenfor 
nye samfunnsgrupper. Også Hedmark 
Elghundklubbs store endags samlaprøve 
med 48 startende hunder ble overført av 
Jegerpodden.

For alle dere som synes det er litt skum-
melt å starte på jaktprøver er anbefalingen 
at dette er moro å være med på. Det er 
dessuten av helt avgjørende betydning for 
avlsarbeidet på våre elghunder. Med nye 
digitale avlsverktøy er det derfor viktig 
at alle elghundeiere stiller opp og prøver 
sine hunder på jaktprøver, enten de skal 
brukes i avl eller ikke. Kunnskapen om 
foreldrenes prestasjoner gjennom avl får 
vi kun dokumentert gjennom helsesta-
tus, jaktprøver og utstillinger av hunde-
nes avkom. Så oppfordringen er at alle 
elghundeiere stiller opp. Er du uerfaren 
så start med separatprøver hvor du kan 
avtale tidspunkt for gjennomføring av 
prøven med din lokale områdeklubb. 
En dag i skogen med en erfaren jaktprø-
vedommer har en stor egenverdi i seg selv. 

Forbundsstyret takker for samarbeidet i 
året vi snart legger bak oss og alt arbei-
det som nedlegges av dere alle og ønsker 
lykke til med hundearbeidet også i det 
kommende året.

gjennom registrerte data i hele Norden. 
Alle de nordiske elghundorganisasjonene 
har helt like oppfatninger og mål for dette 
arbeidet. Det er betryggende for rasens 
fremtid. Å ikke utnytte de mulighetene 
som ligger i en felles populasjon er å 
stikke hodet i sanden og det har vi ikke 
råd til å gjøre.

Avlsutvalget for NEG har gjennom de 
siste årene gitt forbundsstyret sterke anbe-
falinger om å fremme ovenfor NKK at 
det skal stilles krav til avlshundene om 
genetisk kunnskap for utvalgte definerte 
sykdommer. Dette har da også bidratt 
til at oppdretterne må ta prøver på sine 
avlshunder for å kartlegge genetisk dispo-
sisjon for flere sykdommer. Gjennom et 
slikt arbeid vil vi ha et høyt kompetanse-
nivå om helsetilstanden til rasen og styre 
rasen i ønsket retning.

Selv om det er de to norske rasene som 
NEKF har et spesielt ansvar for er det 
også svært viktig med høyt kompetanse-
nivå og en bevisst avl også på de andre elg-
hundrasene våre. Forbundsstyret ønsker 
da at alle som har tatt på seg ansvaret som 
avlsutvalg eller avlskontakter skal samles 
minst en gang i året for å drøfte retningen 
og øke kompetansen i avlsarbeidet vårt. 

Forbundsstyret ser at det er mye ved avls-
arbeidet som er universelt for avl, enten 
det er på hunder eller andre dyr det drives 
målbevisst avl på. For å samkjøre avls-
arbeidet både med kunnskapsutveksling 
og gjøre arbeidet mest mulig kostnads-
effektivt har forbundsstyret kommet frem 
til at det vil være fornuftig å etablere et 
felles organ for avlsutvalgene i NEKF. 
Det er derfor vedtatt at det blir oppret-
tet et avlsstrategisk utvalg som består 
av representanter fra alle avlsutvalgene. 
Forbundsstyret mener dette vil styrke 
avlsarbeidet for alle våre raser. Jo mer vi 
jobber med utvikling av digitale verktøy 
for avlsarbeidet på våre elghundraser jo 
mer nytte vil vi ha av å jobbe felles. Selv 
om rasene er både genetisk og fenotypisk 
forskjellig er arbeidsmetodikken for avls-
arbeidet lik for alle rasene. Rasenes avls-
utvalg skal fortsatt ha avlsmessig ansvar 
for sin rase.

Jeg startet lederen i denne utgaven av Elg-
hunden med å konstatere at årets jakt i 
stor grad er ferdig. Selv om vi ikke skal 
bruke våre elghunder mer til praktisk 

jakt i år skal vil likevel ut i skogen med 
våre hunder, både for å trene, men også 
gå jaktprøver. Vi er vel nå inne i topp-
sesongen for løshund prøver rundt om 
i områdeklubbene våre. Det er et ikke 
ubetydelig arbeid som legges ned i frivil-
lig arbeid ute i det ganske land for å gå 
jaktprøver. Jaktprøver er en nødvendig 
forutsetning for å ha gode kunnskaper 
om de hundene som skal brukes i avl.

Representantskapsmøtet til NEKF i april 
hadde en god drøftelse og vedtok nye 
championatregler. Her ble bestemt at det 
ikke måtte inkluderes resultater oppnådd 
på samlaprøve for å få godkjent sitt cham-
pionat. Selv om det er delte oppfatninger 
om dette i en organisasjon som NEKF 
var det viktig å lande en slik diskusjon på 
en saklig og konstruktiv måte. 

Selv om det ikke er krav om samlaprøve 
for å oppnå championat er det hevet over 
enhver tvil at samlaprøver har en stor 
betydning som miljøskaper i elghundar-
beidet. Jeg har selv blitt invitert og vært 
til stede på noen samlaprøver både i år og 
tidligere. Min klare oppfatning er at det 
blir oppfattet som en svært viktig arena 
for elghundfolk for å treffes og utveksle 
synspunkter og erfaringer. En stor takk til 
alle klubber som står på for å gjennomføre 
dette og alle de frivillige som tar av sin fri-
tid for å få dette til. Dette er et nødvendig, 
men ikke minst et prisverdig arbeid.

Norges eldste løshundprøve Nordmarks-
prøven som ble etablert og gjennomført 
første gang i 1953 har blitt avviklet alle 
år siden, med unntak av et år hvor snø-
mengden satte en stopper og en avlysning 
på grunn av Covid 19 pandemien. Det 
er således 70 årsjubileum for denne prøve 
neste år og jeg regner med at arrangøren 
Oslo-områdets Elghundklubb vil gjøre 
noe ekstra ut av feiringen for denne prø-
ven. Det er nyttig med slike tradisjons-
bærere som denne prøven er. Årets prøve 
er omtalt i egen artikkel i dette nummer 
av Elghunden.

Nesten like gammel er Fritzøeprøven til 
Telemark Elghundklubb som også fort-
satt lever i beste velgående. 

I et innlegg på klubbens Facebookside har 
Telemark Elghundklubb`s leder Lars Jør-
gen Lassen et viktig og nyttig poeng når 
han skriver følgende: «Tirsdag og onsdag 
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NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

I tråd med at det sittende FS ønsker å 
ha en åpen dialog med Elghundforbun-
dets medlemmer og områdeklubber, 
publiserer vi igjen en oversikt over de 
sakene som er behandlet av FS siden 
august 2022. Oversikten tar for seg de 
mer sentrale sakene. Møteaktiviteten er 
som foregående år, noe mindre høsten 
2022, grunnet jakt. Oversikten tar ikke 
for seg drøftingssaker, orienteringssa-
ker eller eventuelt. For mer utfyllende 
informasjon henviser vi til møterefera-
tene som er publisert på elghundfor-
bundet.no

FS saker august 2022
FS sak 15.22 Hederstegn NEKF
Det legges fram et utkast til reviderte 
statutter Hederstegn NEKF på neste 
forbundsstyremøte for vedtak.

FS sak 42.22 Avtale aktivitets-
område STEHK og JFEHK
Fremlagt forslag til avtale for bruk 
av aktivitetsområde mellom STEHK 
og JFEHK tas til etterretning.

FS sak 60.22 Søknad NEKFs 
hederstegn i gull
Forbundsstyret overrekker 
NEKFs gullnål som ble ved-
tatt tildelt i FS sak 38.19

FS sak 61.22 Rekruttering 
eksteriørdommerutdanning
Forbundsstyret tar kontakt 
med eksteriørkomiteen vedrø-
rende rekrutteringsarbeid.

FS sak Stambokføring av høydemåling 
Forbundsstyret ber eksteriørkomi-
teen utarbeide et forslag til instruks 
for høydemåling av elghunder

FS sak 63.22 Innkjøp/inn-
kjøpsavtale Chipavlesere
Forbundsstyret innhenter tilbud på 
chipavlesere som områdeklubber og/
eller dommere kan benytte seg av.

FS sak 64.22 Gjennomgang av 
forbundsstyrets oppgaver
Det innkalles til et eget møte 5. 
september 2022 kl. 10:00 for gjen-
nomgang av forbundsstyrets opp-
gaver og fordeling av ansvar.

FS sak 65.22 Nordisk Mes-
terskap Løshund
Se fullstendig protokoll for over-
sikt over hunder som ble tatt 
ut for å representere Norge

FS sak 91.21 Mislykket to-
dagers løshund og bandhund
Forbundsstyret vedtar å oppheve 
gjeldende instruks for mislykket 
to-dagers prøve løshund og band-
hund. Instruksen erstattes med at 
hundeeier kan bruke en 1. premie 
fra en mislykket 2-dagers prøve som 
en av 1-dags prøvene for søknad til 
championatet. En mislykket 2-dagers 
prøve er definert som en 2-dagers 
prøve som ikke ga premiering. 

FS sak 66.22 Eventuelt
- Forbundsstyret har mottatt 
henvendelser angående behov 
for ytterligere kompetanse-
hevende kurs for prøveledere. 

Forbundsstyret ser seg ikke i stand 
til dette før våren 2023. Aktuell 
områdeklubber informeres om dette.
- Utstilling – våre raser på valpeshow 
på utstillinger arrangert av andre.
Forbundsstyret ser dette som en god 
måte å sosialisere valper på. Alle 
hundeklubber får godkjenning for å 
ha med våre raser på sine valpeshow. 
Områdeklubber informeres om dette.

FS saker september 2022
FS sak 70.22 Elghunden – 
Opprette redaksjonsråd
Forbundsleder og forbunds-
sekretær utarbeider forslag til 
mandat til redaksjonsrådet.

FS sak 15.22 NEKFs Hederstegn
Forbundsstyret godkjenner 
fremlagt forslag til statutter for 
NEKFs Hederstegn. Disse publi-
seres på NEKFs hjemmeside. 

FS sak 51.22 Tiltak for helsefrem-
mende avl for Norsk elghund 
sort – helsekrav til foreldredyr for 
registrering av avkom av rasen
Forbundsstyret ønsker å innføre 
helsekrav til foreldredyr for regis-
trering av avkom av Norsk elghund 
sort, kjent genstatus for arvelig 
grønn stær/primær glaukom og 
ataksi. Forbundsstyret sender i 
samråd med avlsutvalget for Norsk 
elghund sort inn søknad med aktu-
elle vedlegg til sunnhetsutvalget for 
behandling etter vedtak på RS.

Orientering fra Forbundsstyret
En oversikt over noen sentrale vedtatte FS saker 
siden forrige publikasjon i Elghunden nr 2 2021
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S sak 71.22 Eksteriørdommerkonfe-
ranse for elghundrasene i Norge i 2023
Forbundsstyret ber Eksteriørko-
miteen igangsette dette arbeidet så 
snart som mulig. Budsjett utarbeides 
og godkjennes av Forbundsstyret. 
Eksteriørkomiteen bes gå i dialog med 
Norsk Kennel Klub om økonomisk 
støtte og ramme for konferansen.

FS sak 72.22 Instruks 
NEKFs komiteer
Forbundsstyret har gjennomgått og 
revidert instrukser for NEKFs komi-
teer. Instrukser som er revidert er:
- Løshundkomiteen (LK)
- Bandhundkomiteen (BK)
- Ettersøkskomiteen (ESK)
- Eksteriørkomiteen (EK)
- Avls-strategisk utvalg 
(SU) nytt utvalg.
Forbundsstyret godkjenner fremlagt 
forslag til instrukser med de endringer 
som fremkom i møtet. Instruksene 
oversendes komiteene samt at de 
publiseres på NEKFs hjemmeside.

FS sak 73.22 Økonomisk kompensa-
sjon for deltakere Nordisk Mesterskap
Forbundsstyret vedtar å kompensere 
deltakere på Nordisk Mesterskap 2022 
med kr 3000,- for kjøreutgifter pr. bil.

FS sak 126.20 Presentasjon av 
jakthunder i Elghunden
Prisen for å presentere championer 
beholdes uendret. Det legges opp til 
digital presentasjon på NEKFs hjem-
meside uten ekstra kostnad, dette 
gjelder også for hunder som ble pre-
sentert i Elghunden nummer 1-2022.

FS sak 74.22 Elghunden webutgave
Elghunden publiseres som web-
utgave uten reklame i tillegg til 
bladet som sendes medlemmene. 
Publiseres på NEKFs hjemmeside, 
når medlemmene har mottatt den 
aktuelle utgaven av Elghunden.

FS sak 75.22 Avlsgranskning Norsk 
elghund grå (NEG) 2022 – Rapport
Forbundsstyret tar den fremlagte 
rapporten fra avlsgranskningen av 
Norsk elghund grå til orientering. 
Ubenyttede budsjetterte midler over-
føres ikke, da forbundsstyret ønsker 
å vurdere hvert prosjekt hver for seg. 
AU NEG bes derfor søke om midler 

til nyresviktprosjektet. Forbunds-
styret takker for vel utført arbeid. 

FS sak 76.22 Beregning av avlsdata 
for Norsk elghund grå, Norsk 
elghund sort og Jämthund
Forbundsstyret vedtar en økning av 
den økonomiske ramme for  
beregning av avlsdata for de tre  
rasenes norske populasjon fra   
60 000,- opp til kr 75 000,- og ber 
om at arbeidet påbegynnes.

FS sak 77.22 Søknad om 
økonomisk støtte
Angjeldende dommer har ikke 
formell rolle i Eksteriørkomiteen 
i NEKF. Eksteriørdommeren er 
underlagt Norsk Kennel Klub og 
Forbundsstyret anmoder derfor dom-
meren om å undersøke med NKK 
om de kan gi en økonomisk støtte 
til reise og opphold dersom dom-
meren ønsker deltakelse på SÄK 
sin eksteriørdommerkonferanse.
Forbundsstyret mener det er viktig 
at Norge er representert på en slik 
konferanse og vil dersom/når det 
kommer en invitasjon fra SÄK ta 
stilling til hvem som skal representere 
NEKF på denne konferansen.

FS sak 78.22 Søknad om dispensa-
sjon deltakelse NM Løshund 2022
Forbundsstyret finner ingen hjemmel 
i gjeldende regler for uttak til NM 
å gi dispensasjon fra uttaksreglene. 
Forbundsstyret finner derfor ikke 
mulighet til å gi Finnmark EHK 
dispensasjon for gjeldende hund 
til å delta på NM Løshund 2022.

FS saker oktober 2022
FS sak 62.22 Stambokføring 
Høydemåling – instruks
Forbundsstyret godkjenner fremlagt 
instruks for høydemåling av elg-
hundrasene. Instruksen publiseres 
på NEKFs hjemmeside. Søknad 
for stambokføring utarbeides i sam-
råd med eksteriørkomiteen og tas 
opp på neste forbundsstyremøte.

FS sak 83.22 Søknad om 
midler til Nyresviktprosjek-
tet – Norsk elghund grå
Forbundsstyret vedtar at det avset-
tes kr. 30.000, - til nyresviktpro-
sjektet Norsk elghund grå.

FS sak 84.22 Kvalitetssik-
ring jaktprøver løshund
Forbundsstyret gir sin tilslutning 
til at det foretas stikkprøver for 
å kontrollere skogsprotokoll og 
poengsetting i de ulike momentene. 
Eventuelle funn av feil brukes for 
å forbedre opplæringsmateriel-
let for dommere og prøveledere.

FS sak 85.22 Oppfølging FS 
sak 46.22 – Statistikk
Forbundsstyret oversender henvendel-
sen til band- og løshundkomiteen med 
anmodning om å få deres vurdering 
av forespørselen fra Hedmark EHK.

FS sak 86.22 Oppnevning av 
NKKs komiteer og utvalg
Forbundsleder tar kontakt med 
kandidater som er på valg.

FS sak 87.22 Tracker hun-
depeiler – tildeling
Forbundsstyret vedtok å tildele 
Tracker hundepeilere til de områ-
deklubbene som sendte inn søknad. 
Områdeklubbene som har blitt tildelt 
Trackerpeiler informeres om dette.

FS sak 50.22 Redaksjonsråd 
Elghunden – Instruks
Forbundsstyret godkjenner frem-
lagt forslag til instruks. Instruksen 
publiseres på NEKFs hjemmeside.

for FS oktober 2022

Elghunden nr. 3 | 2022         7



NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Representantskapsmøte behandler 
blant annet Hovedstyrets årsberet-
ning, årsregnskap og årsrapporter fra 
komiteer. Videre behandles og fattes 
vedtak i alle saker som er oppført på 
sakslisten, hovedstyrets handlingsplan 
for kommende periode, samt budsjett 
og grunnkontigent for kommende år. 
Det foretas også valg til hovedstyret og 
utvalgte komitèer.

NKK RS gikk av stabelen 29-30 okto-
ber. For Norske Elghundklubbers 
Forbund med fullmakter møtte Eivind 
Haugseth - nestleder NEKF, Leif 
Einar Olsen - styremedlem, Camilla 
Hartz Repshus - styremedlem og Ståle 
Bakkemo – vara styremedlem.

Leder av Hovedstyret presenterte 
NKKs nyansatt general-sekretær Agnes 
Beathe Steen Fosse som tiltrer stillingen 
i januar 2023. Hun deltok under RS og 
var til stede under dag 2 for å bli kjent 
med organisasjonen.

Representantskapsmøte var preget 
av god tone og god dialog. NEKF v/ 
Eivind Haugseth hadde møte med 
Jakthund-divisjonen kvelden før hvor 
årets RS saker, samt hovedstyrets 

Det 61. Ordinære Representantskapsmøte 
Norsk Kennel Klub

NEKFs representanter NKK RS. Fra venstre Ståle Bakkemo, Camilla H Repshus, Eivind Haugseth og Leif 
Einar Olsen

Representantskapsmøtet er Norsk Kennel Klubs høyeste myndighet. Alle klubber og 
forbund, regioner og foreninger som har samarbeidsavtale/medlemskap med NKK og 

Representantskapsmøtets komitèer har forslagsrett i forhold til sitt saksområde. 
Representanter valgt av og blant klubber og forbund, og representanter valgt av og blant 

regionene har møte- og stemmerett på RS. Antall stemmer beregnes etter antall med-
lemskap per 31.12 året før RS.
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handlingsplan, ble drøftet. Det var bred enighet i jakthund-
divisjonen om de punktene som var oppe til drøfting. 

Innkomne saker omhandlet NKKs lover og disse sakene ble 
vedtatt med enkelte tillegg. 

Hovedstyrets handlingsplan for 2023-24 ble gjennomgått 
og her hadde jakthund-divisjonen (JD) noen tilføyelser. JD 
ønsket at det ble satt søkelys på gode digitale løsninger med 
involvering av klubber og forbund og at hovedstyret må ha en 
konkret plan for nødvendig kompetanse og kapasitet. Videre 
ønskes det at hovedstyret skal arbeide for å styrke medie- og 
kommunikasjonskompetansen og – kapasiteten. Det ble for-
midlet behov for vurdering av NKKs fremtidige organisering 
og at NKK skal involvere klubber og forbund i «utfordrende 
problemstillinger» som for eksempel hundesaken og mat-
tilsynets forskrift.

Det var også bred enighet om at NKK skal ha forsterket 
fokus på avl av rasehunder, og være en ledende organisasjon 
for ansvarlig raseavl som sikrer avl av sunne og funksjonelle 
rasehunder fremover.

Tom Martinsen ble gjenvalg av RS som leder av hovedstyret.

På søndag var temaet blant annet avlsverktøy. Eivind Haug-
seth holdt innlegg for NEKF for å oppsummere NEKFS 
ønsker om felles løsning/verktøy for avl og hvordan NEKF 
har arbeidet med dette til nå. 3 andre innlegg tok for seg det 
samme temaet, dette var innlegg fra Fuglehundenes Forbund, 
Norsk Miniatyrhundklubb og Norsk Puddelklubb. Det var 
interessant å se at de 4 foredragsholderne presenterte sam-
menfallende behov og ønsker for fremtiden.

Vi fikk også en innføring i den nye forskriften for avl av 
hund fra Bjørnar Stavenes – Mattilsynet, og Nina Brogeland 
Laache fra NKK tok for seg hva forskriften vil bety for oss. 
Forskriften er fremdeles under arbeid og administrasjonen/
sekretariatet i NKK oppfordret salen til å komme med inn-
spill til forskriften. Det ble også gitt en rekke innspill i disku-
sjon etterpå. Den nye forskriften vil langt på vei sikre den 
organiserte hunde-avl, men den åpner også opp for en rekke 
spørsmål og momenter som det ikke er utarbeidet løsninger 
for enda. Forskriften vil komme ut på høring på nyåret en 
gang. Representantene fra NEKF er fornøyd med årets RS 
og med at våre og JD synspunkter ble godt belyst.

For Forbundsstyret
Camilla Hartz Repshus

NORWEGIAN
SUPER PREMIUM

FOOD

For deg som driver oppdrett

Bli medlem 
av Appetitt 
Breeders Club
Få eksklusive rabatter, 
valpepakker og nyhetsbrev. 
Medlemskapet er gratis.

Se mer på appetitt.com.

Norwegian super premium food

Kjøp 6 sekker, 
og betal for 4

Medlemstilbud
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Avls-Strategisk utvalg
I september 2022 vedtok forbundsstyret instruks for et nyoppret-
tet utvalg, Avls-strategisk utvalg. Dette utvalget skal først og 
fremst ta initiativ til, og lede overordnet arbeid som omhandler 
mer enn en rase. Dette arbeidet betegnes som felles anliggende, 
for eksempel innen helse eller genetikk opp mot eksterne aktø-
rer. Avls-strategisk utvalg (ASU) skal bestå av 4 medlemmer, en 
representant fra hvert av NEKFs avlsutvalg, for eksempel ledere 
av de forskjellige avlsutvalgene og en representant fra forbunds-
styret. Forbundsstyrets representant leder utvalget.

Forbundsstyret har utnevnt 4 personer 
til å sitte i dette utvalget:
Leder Camilla Hartz 
Repshus, Forbundsstyret
Isak Halvorsen, leder Avlsutvalget 
Norsk elghund grå
Kari Skjauff, leder Avlsutvalget 
Norsk elghund sort
Kristen Madshus, leder 
Avlsutvalget Jämthund

NEKFs avls strategi er førende for 
ASUs arbeid, samt NKKs etiske grunn-
regler for avl og oppdrett. Utvalget skal 
evne å se alle de 9 elghundrasene i sitt 
arbeide. Utvalget skal være et koordi-
nerende bindeledd mellom forbunds-
styret og avlsutvalgene/avlskontaktene, 
og skal legge til rette for og bidra til 

samarbeid på tvers av raser. Der det er 
aktuelt skal ASU også være en pådriver 
for promotering av elghundrasene.
ASU skal være en støtte til avlsutvalg og 
avlskontakter og kan ved behov bistå ved 
for eksempel årsmeldinger og Rasespesi-
fikk avls-strategi i henhold til gjeldende 
maler. Eksempler på saker som ville ha 
vært/ er aktuelle for ASU er HD saken 
og sædlagringsprosjektet, hvor man 
søker å oppnå samme mål for flere raser. 
Utvalget skal produsere årsberetning 
som redegjør for utvalgets arbeid. Full-
stendig instruks er å finne på NEKFs 
hjemmeside.

Sædlagringsprosjekt
Arbeidet med sædlagringsprosjekt for 
de norske rasene ble initiert av NKK 

for flere år tilbake, men har av flere 
grunnet stoppet opp. Forbundsstyret 
har tatt kontakt og purret NKK i denne 
saken og avventer nå innkalling til et 
møte vedrørende prosjektet. Grunnet 
forsinkelsene så må trolig mye av arbei-
det som ble lagt ned for NEG og NES, 
nå gjøres på nytt. ASU ønsker å være 
en pådriver i arbeidet med sædlagrings-
prosjektet hvor hensikten er å lagre sæd 
fra individer hos NEG og NES. Disse 
sæddosene oppbevares og brukes hvis 
rasene opplever en genetisk krise eller 
utryddelse.

Populasjons-statistikk for NEG, 
NES og Jämthund
Forbundsstyret har tidligere vedtatt å 
sette av midler til beregning av popu-
lasjons-statistikk for NEG og NES. I 
forbundsstyrets møte i september 22, FS 
sak 76.22, vedtok forbundsstyre å bevilge 
ytterligere midler for å innlemme Jämt-
hund i dette arbeidet. Aninova skal bistå 
NEKF i dette arbeidet.
Det har vært et sterkt ønske fra avlsut-
valgene å starte beregning av popula-
sjonsdata for de norske populasjonene 
av NEG, NES og Jämthund. Dette 
er grunnleggende arbeid som vil være 
sterkt førende for det videre avlsarbeidet. 
Beregningene skal forsøke å gi svar på:
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Oppdretterkonferanse 2023
Et vellykket avlsarbeid, uavhengig av 
rase, forutsetter at alle involverte par-
ter har fokus mot samme overordnede 
mål: å bevare og helst øke det genetisk 
mangfold på en slik måte at man avler 
hunder med god helse, gode bruks-
egenskaper, rasetypisk eksteriør og et 
godt gemytt. Forbundsstyret og ASU 
ønsker også å involvere oppdrettere i 
dette arbeidet. Det er viktig for NEKF, 
avlsutvalg og avlskontakter å få tilba-
kemeldinger fra oppdretterne på avls-
arbeidet, utfordringer og synspunkter 
på veien videre for den enkelte rase. 
Oppdretterkonferansen vil også være 
en fin arena for meningsutveksling og 
kompetanseheving på tvers av raser.
NEKFs arrangerte oppdretterkonfe-
ranse sist i 2015 og planlegger en ny 
oppdretterkonferanse før sommeren 
2023. Send gjerne innspill til ASU, hvis 
du som oppdretter eller hundeeier har 
forslag til faglig innhold, foredragshol-
dere eller annet.

For Avls-strategisk utvalg
Camilla Hartz Repshus

Isak Halvorsen
Kari Sk jauff

Kristen Madshus

Ordningen med mislykket 2-dager prøve har nå fungert noen 
år. Ordningen ble etablert med gode intensjoner, men det har 
ikke vært mulig å lage en entydig instruks for bruk og område-
klubbene har derfor praktisert dette ulikt.

Tanken var at en «god dag» ikke skal 
være bortkastet selv om den andre 
dagen ikke gir nok poeng til samlet 
premiering. Intensjonen var at den 
«gode dagen» skulle kunne nyttes 
som en av 1-dagsprøvene i grunnlaget 
for søknad om Jaktchampionatet. En 
positiv løsning for hundeeier, men for 
komplisert å gjennomføre. Konsekven-
sen har blitt at datagrunnlaget for den 

enkelt hund har blitt mer eller mindre 
feil og en videre bearbeiding av data i 
avlssammenheng får liten verdi. 

Forbundsstyret har derfor, i sitt møte 17. 
august 2022 FS.sak.91.21, vedtatt å opp-
heve gjeldende instruks for mislykket 
to-dagers prøve løshund og bandhund. 
Informasjon om dette ble publisert på 
hjemmesiden 1. september 2022.

Instruksen erstattes med at hundeeier 
kan bruke en 1. premie fra en mislyk-
ket 2-dagers prøve som en av 1-dags 
prøvene for søknad om championatet. 
En mislykket 2-dagers prøve er defi-
nert som en 2-dagers prøve som ikke 
ga premiering. Arrangør fører derfor 
prøvedagene slik de er gjennomført. 

Med denne løsningen videreføres den 
positive intensjonen overfor hundeier 
samtidig som vi fjerner grunnlaget for 
å skape «feil data» i databasen. 

- Effektiv populasjons-størrelse for de 
3 rasene.
- Genetisk variasjon for de 3 rasene.
- Innavls-utvikling i de 3 rasenes popu-
lasjoner.
- Frekvensen av antall hannhunder og 
antall tisper brukt i avl i de 3 rasene
- Hvilke hannhunder på individnivå, <7 
år som er minst representert genetisk 
hos NEG og NES (for bruk i særla-
gringsprosjektet). Anslagsvis 50-60 
hunder i hver rase

Det skal utarbeides en «tilstandsrapport» 
for hver rase. For NEG og NES vil det 
være naturlig å se resultatene i forbindelse 
med FOU-prosjektet. Dette vil gi en eva-
luering av avlsarbeidet siden 2014-2015. 
Rapportene vil bli publisert på NEKFs 
hjemmeside når de er klare i 2023.
Beregningen av populasjons-statistikk er 
igangsatt i oktober og det er avholdt inn-
ledende dialogmøte med Aninova. Det 
vil forhåpentligvis være resultater som 
er klare til bruk i årsmelding for 2022, 
men beregningene er også verdifulle 
for å vurdere avlsarbeidet videre i de 3 
rasene. Statistikker fra beregningene vil 
også inngå i rasenes RAS dokument.
ASU ønsker i fremtiden å fokusere 
på rasenes hele utbredelsesområde og 
beregning av populasjons-statistikk for 
NEG og Jämthund. Dette innebærer 

innhenting og utvekling av slektskaps-
filer med andre lands kennelklubber/
raseklubber. NÄU har tidligere sendt en 
henvendelse vedrørende dette til Finland 
og Sverige. Utveksling av slektskapsfiler 
vil først være mulig når formelle avtaler 
er på plass. ASU avventer tilbakemel-
ding på henvendelsen sendt fra NÄU.

NEKFs Avls-møte 19.11.22 for 
avlsutvalg og avlskontakter
Forbundsstyret arrangerte avls-møte for 
forbundets avlsutvalg og avlskontakter. 
Møtet er lagt til Garder kurs- og konfe-
ranse senter og Nina Brogeland Laache 
fra NKK skal informere om ny instruks 
for avl av hund og hva dette vil innebære 
for raseklubber. Terje Østlie skal holde 
et foredrag om egenskaper og anlegg hos 
jakthunder med fokus på mentalitet. Det 
er satt av tid til informasjon om årsmel-
dinger, drøfting av felles utfordringer og 
løsninger på disse. Vi ønsker også inn-
spill på en planlagt oppdretterkonferanse 
før sommeren i 2023. Dette vil i stor grad 
vil involvere avlsutvalg og avlskontakter. 
Avls-møtet er i tråd med forbundsstyret 
ønske om å sette fokus på avl og ASU 
håper at møtet skal stimulere til arbeid 
på tvers av raser, knytte kontakter og 
bidra til det gode arbeidet som allerede 
gjøres for elghundrasene.

Mislykket 2-dagers prøve
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Nordisk Mesterskap 
Løshund 2022

Nordisk Mesterskap skulle vært arrangert i 2020, men dette lot 
seg ikke gjennomføre på grunn av Korona (Covid-19). Tanken 
var å forsøke i 2021, men først i år ble det mulig. Det var nå 
Finland sin tur etter at siste mesterskap ble arrangert av Norge 
og Nord-Trøndelag Elghundklubb i 2018. Finland hadde lagt 
arrangementet til Kaavi, en times kjøring øst for Kuopio. 

Dessverre ble arrangementet annonsert 
med noe kort frist, men det ble allikevel 
mottatt påmelding av 26 hunder fra 12 
områdeklubber. Dette vitner om glede-
lig stor interesse for å representere og 
konkurrere med våre hunder. 10 hunder 
hadde et snitt over 90 poeng på 4 prøver 
og følgende ble uttatt:

Arrangementet hadde base på en ned-
lagt skole som den lokale kennelklub-
ben hadde anskaffet og benyttet til 
ulike arrangementer, et praktisk sted 
med god plass og hytter for overnat-
ting. Åpningen fredag 9. september 
ble gjennomført med flaggheising og 
sang før det var middag, presentasjon 
av deltagerne og trekning.

Sjelden går en prøve uten uforutsette 
utfordringer, slik også denne gang. 
Setesdalens Troll var dessverre ikke 
100% for dagen og måtte avbryte sin 
prøve, mens Loke dessverre ikke kom 
for elg tross iherdig innsats. Tøm-
merkoias Bass var heller ikke helt seg 
sjøl ifølge eier, men gjorde allikevel en 
respektabel innsats og ble belønnet med 
46 poeng og en 9. plass. 

Bjønnlosens Swix arbeidet hardt hele 
prøvetida med flere elger og ble til slutt 
belønnet med 72,75 poeng – 1. premie, 
Finsk Jaktchampionat og 7. plass. 

Best av våre representanter ble imid-
lertid Gopolhaugen’s Cantona med 
91 poeng –  1.premie, CACIT, Finsk 
Jaktchampionat og 2. plass. En meget 
god prestasjon.

Deltakere fra Norge f.v: John Erik Vestad med Loke, Ola Johnsgård med Bjønnlosen’s Swix (eier: Odd Johnsgård), Erik Skogen med 
Gopollhaugens’s Cantona (eier: John Knibestøl), Terje Vasland med Setesdalens Troll (eier: Torbjørn Mykland) og Lars Johan 
Skjeggedal med Tømmerkoias Bass.
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Som i 2018 ble også en Finsk Spets 
vinner i 2022, FI26494/19 Ruska med 
95 poeng. Lagkonkurransen endte 
med Svensk seier foran Finland og 
med Norge på 3. plass.

Vi gratulerer alle deltakerne med inn-
satsen og Finland med et prikkfritt 
arrangement, så ser vi fram til igjen 
å møtes i Sverige i 2024.

Resultater Nordisk Mesterskap Løshund 2022 

 

Nummer 2: Erik Skogen med 
Gopollhaugens’s Cantona (eier: John 
Knibestøl) ble nummer to med 91 
poeng.
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Jegerpodden  
– en kommunikasjonsmulighet 

for elghundfolket

Under årets Norgesmesterskap for 
løshund på Nythun Høyfjell  stue i 
Valdres introduserte arrangørklub-
bene Vestoppland Elg hundklubb 
og Valdres Elghundklubb oss for 
en nyskapning i elghundmiljøet. 
Hele arrangementet ble overført 
som podkast av Jegerpodden.

Tekst Endre Stakkerud

 
Dette ga en helt ny mulighet til å følge 
arrangementet, selv om du ikke var til 
stede selv. Fra Norgesmesterskapet star-
tet gjennom begge prøvedagene og under 
premieutdelingen ble hele arrangementet 
podcastet av Jegerpodden. Også de som 
var til stede på arrangementet fikk følge 
mye av det som skjedde ute i terrenget. 
Jegerpodden er en fenomenal kommuni-
kasjonsmulighet for jakthundmiljøet som 
vi ikke har benyttet oss av tidligere. 

Jegerpodden er en virksomhet som ble 
startet og drives av to jaktivrige trønder-
kamerater, Jon Inge Vik og John Petter 
Mellingen fra Namskogan. Med en sterk 
kjærlighet for natur, og jakt spesielt, er 
de et dyktig radarpar til å sy sammen en 
podcast fra våre arrangementer med god 
bakgrunnskunnskap om jakt med hund. 
Kombinert med sin rolige fremferd og 
sterke engasjement ble dette for oss i elg-
hundmiljøet et positivt bekjentskap som 
ga mersmak.

De var også til stede med sending fra 
Hedmark Elghundklubb sin store endags 
samla løshundprøve, Interjaktprøven 
2022. Under begge arrangementene ble 

sendingen podcastet fra et lokalt etablert 
studio hvor det var en miks av intervjuer 
med aktuelle aktører fra arrangørene 
og stemninger fra prøvegruppene ute i 
skauen. Under sendingen ble det også 
lagt inn faglige innslag med presentasjon 
av jaktprøvereglementet. Prøveledelsen, 
dommere og representanter for fagko-
miteen for løshund og forbundsledelsen 
i Norske Elghundklubbers Forbund ble 
intervjuet om faglige spørsmål under 
sendingen. 

Hundene ble fulgt på Tracker med kom-
mentar fra studio. I tillegg til Trackervis-
ningen ble også aktørene ute i elgskogen 
oppfordret til å sende inn filmsnutter fra 
det de opplevde under prøvene. Det kom 
inn mange innslag fra prøvegruppene med 
film og bilder både av losdyr og hunder i 
løpet av prøvene. Når prøvegruppen var 
ferdig med prøveaktiviteten ute i marka ble 
mange av hundeførerene også intervjuet 
når de kom tilbake til innkvarteringen. 

Gjennom dette samarbeidet med Jeger-
podden har arrangørene av disse løs-
hundprøvene gitt sitt bidrag til å gjøre 
jaktprøvene mer publikumsvennlige og 

kan også bidra til å få nye grupper interes-
sert i løshundjakt. Vi håper at dette kan 
motivere flere løshundeier til å delta på 
jaktprøver. 

For oss som er opptatt av elghunder og 
løshundjakt har vi et felles mål med gutta 
i Jegerpodden om å promotere en aktivitet 
overfor storsamfunnet som er både spen-
nende og meningsfullt. Det er viktig for 
oss å vise løshundjaktas sjel og ufarliggjøre 
denne for de som måtte ha negative fore-
stillinger om det vi drivere.  Åpenhet og 
informasjon om jakta er for Vik og Mel-
lingen i Jegerpodden i likhet med NEKF 
en viktig motivasjonsfaktor for at de driver 
med dette arbeidet. De mener i tillegg at 
sending fra jaktprøver for løshunder er en 
spennende konkurranseaktivitet også for 
tilskuere som ikke har mulighet til å delta 
selv på slike prøver. 

Dersom du ikke fikk med deg sendingen 
under arrangementet kan du i ettertid 
finne disse og mange flere sendinger fra 
Jegerpodden på Facebook, Youtube eller 
Naturkanal1. Her kan du også finne mye 
annet interessant stoff for oss som er glad 
i jakt og natur.

Jon Inge Vik og Jon Petter Mellingen
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NM Løshund 2022
Norgesmester løshund 2022 er 
kåret! Øverst på pallen kunne 
Oddvar Seltveit fra Telemark 
EHK med gråhunden Ruggen 
av Gausbu (190 poeng) motta 
intet mindre enn en kongepokal 
for den flotte prestasjonen. 

På andre plass kom ikke ukjente 
Roger Seigerud fra Hedmark EHK 
med gråhunden Koimyra’s Zorro (182 
poeng). Olav Willy Eriksen, også han 
fra Telemark EHK, ble tredje beste 
med gråhunden Ero av Gausbu (182 
poeng). Eriksen og Ero av Gausbu var 
regjerende mestre fra NM 2020.
Totalt deltok 25 ekvipasjer fra 16 klub-
ber, fra Nord-Trøndelag til Vest-Agder.

Arrangørene, Vest-Oppland EHK og 
Hallingdal & Valdres EHK, har plan-
lagt og jobbet mot dette i flere år, og 
det er derfor ekstra stas at det gikk etter 
planen og vel så det. 
Fra vi fikk tildelt arrangementene 
UM-2021 (ungdoms-NM) og NM-2022 
i 2019, ble det jobbet aktivt med forbe-
redelsene. Hjalmar Nørstebø-Solbjør 
har ledet arbeidet fram til NM, mens 
Morten Lien hadde øverste ansvaret 
under selve NM-dagene.

Noe av det første som kom på plass 
var avtalen med Nythun Fjellhotell på 
Kruk. Det viste seg å være en suksess-
faktor for begge arrangementene. Både 
beliggenhet og tilbud innen overnatting 
og bespisning var av beste merke, og 
det settes pris på av folk som «jobber» i 
skogen hele dagen. De fortjener en stor 
takk for samarbeid og service!

Det skal framskaffes mange terreng og 
kjentmenn for en så stor prøve. I tillegg 
bør terrengene være tilnærma like gode, 
slik at alle skal ha en god sjanse til å 
komme for elg. Terrengene var spredt 

1.pr. NJCH NUCH Ruggen av Gausbu fører Oddvar Seltveit, 2.pr.  NSEJCH Koimyras Zorro 
fører Roger Seigerud, 3.pr. NMEI-20 NJCH Ero av Gausbu fører Olav Willy Eriksen

NM-løshund 2022, 11. – 13.oktober

• Arrangør: Vest-Oppland EHK: 213 medlemmer, Morten Skoglund (leder)
• Hallingdal & Valdres EHK: 210 medlemmer, Morten Lien (leder)
• Komitéens leder: Hjalmar Nørstebø-Solbjør (VOEHK)
• Nestleder/arrangementsleder NM: Morten Lien (HVEHK)
• Komitéens øvrige medlemmer: Lars Espelien, Morten Skoglund, Finn 

Øksne, Bjørnar Sørbøen, Anders Frydenlund, Espen Nerødegaard, 
Sondre Digene, Oddrun Robøle, Marit Aaslie Brenden

• Prøveleder: Kjell Arild Haugen (Aust-Agder EHK), 
vara: Pål Gjermund Huset (HVEHK)

• NKK-representant: Halvor Loftsgarden (Telemark EHK)
• Skrivere: Bente Rønningen, Kai Åge Kristiansen
• NEKF: Endre Stakkerud og Elin Elg Trøen
• NKK: Eva Pedersen og Dag Inge Bruflot
• Base for arrangementet: Nythun Fjellhotell, 

Kruk, 2890 Etnedal – www.nythun.com
• Facebook: (2) NM Løshund 2022 | Facebook
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Det er uansett landets beste elghunder 
og førere som står i sentrum under et 
norgesmesterskap. Det er imponerende 
når 16 av 25 ekvipasjer oppnår første-
premie dag én, og 12 går til førstepre-
mie etter to dager. Det ligger mye talent 
(god og målrettet avl) og mye trening 
bak disse resultatene. Alle hadde opp-
nådd toppresultater i konkurranse med 
mange andre, for å få inngangsbilletten 
til NM.

Vi gratulerer alle som deltok med fan-
tastisk innsats!

Prøveleder Kjell Arild Haugen og 
NKK-representant Halvor Loftsgar-
den hadde full kontroll med dommer-
møtene, og loste alt i havn på beste måte.  

ut i Valdres, Vest-Oppland og Hal-
lingdal med inntil 1,5 times kjøring 
fra Nythun Fjellhotell. Resultatene fra 
prøvens første dag viste at terrengene 
stod seg. Kun to terreng ble byttet ut 
med reserveterreng. Til glede for arran-
gørene ble det mye ros for terreng, og 
ikke minst kjentmenn som «kunne» 
terrengene sine. Dette er av største 
betydning for hundeførerne når både de 
og dommerne er uten lokalkjennskap. 

Uten premier og annen økonomisk 
bistand fra velvillige sponsorer blir det 
gjerne et litt «magert» arrangement. 
Innsatsen på markedsføring var stor, og 
bidro til at arrangementet fikk mange 
store og små bidragsytere. Espegard AS 
sa ja til å være hovedsponsor, og bidro 
både med klær til deltakere, dommere 
og arrangør samt flere store premier.
Andre viktige sponsorer var bl.a. Brø-
drene Dokken AS, Statskog, Dokka 
Elektronikk AS, Tracker, Gjensidige, 
FG Bygg, Joker Ryfoss, Rørlegger Svein 
Olsen & sønn, Montér Storefoss, Hveem 
Elektro og Kaisa hundefor. Tracker v/
Dokka elektronikk sørget for at alle 
ekvipasjer fikk låne peiler. På den måten 
kunne alle med lisens følge med hvordan 
prøven gikk for alle ekvipasjene. 
En stor takk til samtlige som bidro med 
premier og pengegaver!

For første gang i historien ble det live-
sending fra et løshundmesterskap! 
Jegerpodden med John Petter Mellin-
gen og Jon Inge Vik holdt eget studio 
på Nythun og hadde sending fra kl. 

07.00 – 16.00 begge prøvedagene. På 
den måten kunne hele elghund-Norge 
holde seg oppdatert på hvordan prøve-
dagen gikk for den enkelte ekvipasje 
og få direkte intervju med hunde-
førere og dommere etter hvert som de 
kom inn fra skogen. I tillegg var det 
mange filmsnutter og bilder som ble 
sendt inn mens prøven pågikk, der vi 
fikk bli med inn på losen og se hvor-
dan dyktige hundeførere fikk kalt inn 
hundene både i søk og los. Sendingene 
kunne strømmes på Naturkanalen og 
YouTube. Mange har gitt uttrykk for at 
de har fått en annen forståelse for elg-
jakt/jaktprøver etter at det ble formidlet 
på denne måten. Det var utrolig stas for 
arrangøren at Jegerpodden tok denne 
utfordringen.

God stemning ute på Nythun.
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En stor takk til alle dommere, kjent-
menn, grunneiere og rettighetshavere 
som stilte terreng til disposisjon, spon-
sorer og frivillige samt alle i arran-
gørklubbene som har lagt ned mange 
dugnadstimer! I tillegg en stor takk til 
Norske Elghundklubbers Forbund for 
premier, tilstedeværelse og godt sam-
arbeid. Vi hadde også gleden av å ha 
representanter fra NKK med oss under 
arrangementet, til og med som obser-
vatør i skogen! Vi setter stor pris på at 
NKK deltar i våre aktiviteter!
Buskerud EHK tar nå over stafett-
pinnen, og vi ønsker lykke til med 
UM-2023 og NM-2024!

Tett på losen! NJ(L)CH NMEI-18 Tømmerkoias Bass gjør jobben (fører Lars Johan 
Skjeggedal, Aust-Agder).

Dommermøte

NKK var også ute med prøvegruppe! F.v. 
Eva Pedersen (NKK), Odd Johnsgård fra 
Østerdalen ehk (Bjønnlosen´s Swix) og 
Nils S. Rønaas (dommer).

 Ikke helt vanlig farkost på løshundprøve! Håkon Backe Vestfold ehk (t.v) og Nils S. 
Rønaas forfølger Paxo av Backemyra.
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Resultater NM Løshund 2022
Nr HUND EIER KLUBB Dag 1 Dommer Dag 2 DOMMER Sum poeng Premie
1 Ruggen av Gausbu Oddvar Seltveit Telemark 95,5 Tormod Glesne 94,5 Knut Jørstad 190,0 1
2 Koimyra's Zorro Roger Seigerud Hedmark 84,0 Torgeir Nordlien 98,0 Kjell E. Haave 182,0 1
3 Ero av Gausbu NM 2020 Olav Willy Eriksen Telemark 89,5 Paul Flatelien 92,5 Patrick Gustavsen 182,0 1
4 Bjønnlosen`s Poppo Omar Trøen Østerdalen 92,5 Leif Einar Olsen 88,0 Carsetn Bakke 180,5 1
5 Elghøgda's Bliss Gustavsen/Hans Kjetil Belsvik Sør-Trøndelag 86,5 Jan Anders Hansen 81,0 Oddmund Bråten 167,5 1
6 Veikulåsens HR Felix Jarle Auren Hall/Valdr. ehk 81,5 Tor Klokseth 84,0 Tormod Glesne 165,5 1
7 Elgdalfjellets Nansen Bjørnar Slettum Vestoppland 87,0 Eivind Haugseth 77,0 Marte Bakka Haugen 164,0 1
8 N-J Fram Ole Harald Løvenskiold Kveseth Hedmark 87,5 Kristian N. Taxerås 72,0 Paul Flatelien 159,5 1
9 Tømmerkoias Bass Lars Johan Skjeggedal Aust-Agder 72,0 Knut Jørstad 82,0 Torgeir Nordlien 154,0 1

10 Koimyra's Pogi Rune Pettersen Osloområdet 64,0 Svein Brattås 90,5 Håkon Tømte 154,5 1
11 Haghults Boss Tom Kjetil Tørstad Hall/Valdr. ehk 69,0 Anton Hveem 74,5 Terje Tovmo 143,5 1
12 Bjønnlosen`s Swix Odd Johnsgård Østerdalen 65,0 Odd Ivar Rønningsgrind 77,0 Nils Sverre Rønaas 142,0 1
13 Fermsa Mozart Per Erik Hjelle Jotunf.&Fjordane 71,0 Patrick Gustavsen 62,0 Kristian N. Taxerås 133,0 2
14 Pjolter Ole Ivar Ness Nord-Trøndelag 87,5 Carsten Bakke 33,0 Leif Einar Olsen 120,5 0
15 ON Kvikk  Herbrand Skriudalen Buskerud 17,0 Oddmund Bråten 90,5 Anton Hveem 107,5 0
16 Kompis Anita Skedsmo Follo&Østfold 75,5 Marte Bakka Haugen 30,5 Nils Oskar Nymoen Næss 106,0 0
17 Alabergets Farta Lars Pettersbakken Hadeland 85,5 Christoffer Linnerud 15,5 Ola Narverud 101,0 0
18 Paxo av Backemyra Håkon Backe Vestfold 81,0 Nils Sverre Rønaas 12,5 Roger Bjørke 93,5 0
19 Bjønnlosen`s Taiga Arne Langen Sør-Trøndelag 73,5 Nils Oskar Nymoen Næss 19,5 Jan Anders Hansen 93,0 0
20 Østerudtoppen's J_C Kula Tor Arne Haugen Mikkelsen Osloområdet 77,5 Håkon Tømte 8,0 Trond Simensrud 85,5 0
21 ON Leni  Thorleif Bergan Buskerud 12,5 Roger Bjørke 68,0 Odd Ivar Rønningsgrind 80,5 0
22 Loke John Erik Vestad Gudbrandsdal 36,0 Trond Simensrud 34,0 Eivind Haugseth 70,0 0
23 Polla Heat Henning Ringen Vestoppland 8,0 Harald Svendsen 23,5 Tor Klokseth 31,5 0
24 Z-R Fant Nicolay Mønsås Vest-Agder 17,0 Ola Narverud 11,0 Harald Svendsen 28,0 0
25 Jamtmyrens Quatro Sten Svartliaunet Nord-Trøndelag 14,0 Terje Tovmo 11,0 Christoffer Linnerud 25,0 0

#General - No protection

Spent forsamling venter på premieutdelingen på Nythun Fjellhotell.
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Fra Avisa-Valdres  
(v/Stine Bækkelien)
Det er avklart med avisen at det kan 
gjengis i elghunden.

Tom Kjetil Tørstad med Haghults Boss:
«Vi hadde ein beinhard dag i skogen 
onsdag, og måtte springe langt for 
å finne elg. Då vart det litt tomt for 
krut, og ein hard start på eit bra arran-
gement. Boss er den yngste hunden i 
NM, men har hatt i snitt over 92 poeng 
på dei tre teljande prøvene.
Å ha ein god laushund krev mykje tre-
ning og tid, samstundes som det er ein 
kostnad. Lydnad er viktig, og vi har 
trena mykje på innkalling. Yngstedot-
tera mi har vore med på det, og da 
har vi sete på kvar vår ende av plenen 
og kalla og plystra. Eg trur Boss har 
sprunge mange mil i slik trening.
Det har vore lærerikt og triveleg å delta 
i NM. Ein treff nye folk og snakkar litt 
hund – eller eigentleg berre hund. No 
er vi begge ein erfaring rikare, og klare 
til å satse på og koma til NM seinare. 
Vi er fornøgde med 11. plass.»

Jarle Auren med Veikulåsen ś HR 
Felix:
«Å vere med på NM er alltid moro. 
Dette er andre gongen eg er med, 
fyrste gongen var i 2008. Det har vore 
fine dagar med fint vêr og heilt topp. 
Hunden har jobba bra, og det viser seg 
jo sidan vi kom på 6. plass. Eg er veldig 
nøgd med det.»

Øyvind Jordet (kjentmann) og Tom Kjetil Tørstad fra Hallingdal og Valdres EHK følger 
spent med på hva Boss foretar seg i skogen.

Tom Kjetil Tørstad med Haghults Boss.

Norgesmester løshund 2022, Oddvar 
Seltveit og NJCH NUCH Ruggen av 
Gausbu.

Felix sørga også for at dottera, Sara 
Kjensrud Auren, vart norsk ungdoms-
meister i 2021.

Fra Vest-Telemarks Blad  
(Elin Fjalestad)
Det er avklart med avisen at det kan 
gjengis i elghunden

Oddvar Seltveit med Ruggen av 
Gausbu:
Oddvar Seltveit, som bur i Mo, fekk 
hunden Ruggen i 2018.  Eg såg tidleg 
at den var lovande, seier han på telefon 
heim frå Valdres. Han meiner ein må 
bruke tid og vere mykje ute med hun-
den for å få til ei god jaktbikkje. Sjølv 
har han hatt fire elgbikkjer. Alle kjem 
frå Stein Frantzen i Skafså. Frantzen 
har følgt godt med og er nøgd med at 
to av dei beste bikkjene i NM kjem frå 
han.
- Men det er eigarane som skal ha æra 
her. Dei har vore veldig flinke, seier han 
til VTB. 
– Bikkja til Oddvar er veldig lydig. 
Det var nok det som var avgjerande 
for at den vann. Det seier Morten Lien 
som er leiar av Hallingdal og Valdres 
elghundklubb. Det var dei som i år 
arrangerte NM i Valdres sammen med 
Vest-Oppland elghundklubb. 
Lien melder om hard konkurranse. – 
Me samla dei 25 beste bikkjene i landet. 
Det var stort å sjå korleis Ruggen og 
Oddvar samarbeida.
Totalt kunne hunden få 100 poeng per 
dag. Samanlagt fekk Ruggen 190 poeng 
på dei to dagane. 
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NOAH ber om at bruk av løse 
hunder under jakt skal forbys

I et brev av 07.02.2022 til Landbruks- og matdepartementet og 
Klima- og miljødepartementet ber leder Siri Martinsen i stiftelsen 
NOAH om at viltlovens § 23, første ledd endres til å lyde «Bruk 
av løs hund er forbudt». Samtidig foreslår de at hunde lovens § 8 
skal lyde: «Jakt og jakttrening med løs hund er forbudt. Dette 
gjelder ikke hund som brukes i ettersøk av skadet vilt».

 
Tekst Endre Stakkerud

Dette er et initiativ som både Norske 
Elghundklubbers Forbund og de øvrige 
klubber og forbund i jakthundsektoren 
i Norsk Kennelklubb tar svært alvorlig 
og vil jobbe aktivt med fremover.  Vi 
ser her den utviklingen som mange har 
fryktet lenge, at en organisasjon som 
baserer seg på emosjonelle holdninger 
og ikke fakta, stadig fronter nye sekto-
rer å motarbeide, uten belegg i fakta. 

I sitt brev til departementet bruker de 
en argumentrekke som ikke er sam-
menhengende eller konsistent i sin opp-
bygging. De tillegger jakthunder en hel 
rekke egenskaper som også gjelder alle 
hunderaser, men som de bevist forsøker 
å vri over til å gjelde bare jakthunder. 
Dette er etter vår oppfatning en bevisst 
strategi, fordi det ville være vanske-
lig å få den støtten de er ute etter i 

samfunnet dersom de også dro med seg 
andre hunderaser i samme åndedrag.

Vi er selvfølgelig sterkt uenig i den 
fremstillingen som NOAH fremstiller 
i sitt brev til departementene, men vi 
må likevel ta dette innspillet på største 
alvor og vil i samarbeid med alle gode 
krefter i samfunnet ta tak i de uriktige 
utsagnene som settes frem.

Sammen med andre interesseorga-
nisasjoner som Jakthunddivisjonen i 
Norsk Kennelklubb, Norges Jeger og 
Fiskerforbund og grunneierinteressene 
i Norge vil vi jobbe seriøst i å motbevise 
de påstander som fremsettes av NOAH. 

Bruk av løs hund til jakt på elg har 
lange og gode tradisjoner i mange land 
og er noe Norske Elghundklubbers For-
bund ser som en av sine store oppgaver 
å ivarta for fremtiden. Dramatikken 

vil bli enda større for de øvrige jakt-
hundrasene som harehunder, stående 
fuglehunder etc. som bare brukes løse. 

Vi er helt klare i at vår oppgave med å 
jobbe mot disse forestillingen fra sære 
samfunnsaktører, krever at Norske Elg-
hundklubbers Forbund er svært aktive 
i informasjons- og opplysningsarbeidet 
om jakten med løs hund. Dette er dog et 
arbeide som tilligger oss alle sammen å 
ta tak i uansett hvilken posisjon vi har 
i organisasjonen.

For å sikre at jakt med løshund skal 
sikres også for fremtiden jobbes det 
både internt i Norge og internasjonalt 
med å få jakt med løs hund inn på ver-
densarvlisten. Dette er et arbeid som vi 
nå ser ut til å måtte intensivere for å 
slå ring om denne aktiviteten som har 
så stort fotfeste i den norske folkesjela. 
Norske Elghundklubbers Forbund har 
allerede dialog med Norges Jeger og 
Fiskerforbund på den saken.

Det er imidlertid viktig for oss at vi i 
vår argumentasjon opptrer etterrettelig 
og ikke lar oss styre av følelser. Denne 
saken har vi så stor mulighet til å vinne, 
med dyp saklig argumentasjon at vi ikke 
trenger å ta til sterke ord og vendinger.

Stort utvalg
Mange størrelser
Solid kvalitet
Hundehus
Inngangsluker
Varmeelementer
Oppvarmet vannkopp

••
•
•
••
•
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AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND SORT

Status for rasen
Det er per utgangen av oktober 2022 
født 363 valper på 78 kull, dette gir 
en gjennomsnittlig kullstørrelse på 
4,6 valper. Det ble i 2021 født 71 kull. 
Det er hittil i år rtg 175 hunder for 
hofteleddsdysplasi (HD), andelen E og 
D hofter holder seg lavt. Det er noen 
hunder hvert år som blir rtg for AD 
(albueledds-dysplasi). Selv om AUNES 
støtter dokumentasjon av helse, så vil 
vi minne om at dette ikke er noe krav 
for registrering – slik HD rtg er. Vi 
har tidligere informert om viktigheten 
av å genteste for Ataksi (HACE1) og 
Primær åpenvinklet glaukom (POAG 
ADAMTS10) og stambokføre disse 
resultatene. Per utgangen av oktober 
2022 er 142 hunder registrert testet for 
Ataksi, av disse er det 35 registrerte 
bærere (25%) og 107 registrerte genetisk 
fri (75%).

Nye avlskriterier gjeldende fra 01.01.2023

Vi minner om de nye avlskriterier, 
som er godkjent av FS. Fra og med 
01.01.2023 vil avlsutvalget kun god-
kjenne èn kategori parringer. Kriteriene 
for helse, jaktegneskaper og eksteriør 
blir da: 
1. Minst en av hundene skal være stam-
bokført genetisk fri for glaukom og 
minst en skal være stambokført gene-
tisk fri for ataksi. Fra 1. september 2022 
(Nytt)
2. HD-indeks samlet for de to hundene 
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 kombina-
sjoner er gjennomførbare. Dette er da i 
tråd med antall generasjoner de andre 
elghundrasene benytter. 

Nytt fra avlsutvalget 
Norsk Elghund Sort

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort (AUNES) er underlagt Norske 
Elghundklubbers Forbund (NEKF) og skal arbeide for å ivareta 
helse, gemytt, alvsbredde/genetisk variasjon og eksteriør i avls-
arbeidet 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
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4. Begge hundene skal være jaktpremi-
ert, d.v.s. minimum 3. premie (Nytt)
5. Begge hundene skal ha minimum 
VG på utstilling (Nytt)

Gentesting av Norsk elghund 
sort og stambokføring i dogweb
Takk til alle som så langt har tatt job-
ben med å få stambokført gentester av 
sine hunder. Det er viktig for avlsarbei-
det at resultater blir stambokført i Dog-
Web. Hvis en tispe har status ukjent, 
kan hun kun pares med en hannhund 
som er stambokført fri. Hvis tispen 
blir testet og får stambokført resultat 
fri, kan hun også pares med hanhund 
som har status bærer, dermed har hun 
flere hanhunder å velge blant. 

Hunder som er bærere av Ataksi 
(HACE1) og Primær åpenvinklet glau-
kom (POAG ADAMTS10) skal fortsatt 
brukes i avl på lik linje med frie hun-
der. Det er friske hunder som gir friske 
avkom og er nødvendige for å beholde 
avlsbredde og genetisk variasjon. 

Hvordan får du gentestet og 
stambokført resultatene?
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)

Helseundersøkelsene legges i handle-
vogn og betales. Kvitteringen er «helse-
undersøkelses skjemaet (ene)» som skal 
medbringes til veterinær. 

På hjemmesiden til Norske Elghund-
klubbers forbund finner du et følge-
skriv som du skriver ut og tar med til 
veterinæren. Du finner skrivet under: 
Raser – Norsk Elghund Sort - Helse. 
Under ‘Skjema’ ligger «DNA test 
Norsk elghund sort – Glaukom og 
Ataksi».

Hvis det er tatt blodprøve for genstatus 
Primær åpenvinklet glaukom tidligere, 
tar du med dette prøvesvaret til veteri-
næren slik at denne kan skrive under på 
DNA-skjemaet du skal sende til NKK 
sammen med prøvesvarene.

Veterinær tar en blodprøve (er det tatt 
blodprøve for gentatus Primær åpenvin-
klet glaukom tidligere skal det ikke tas 
ny blodprøve) som sendes til laborato-
riet sammen med skjema skrevet ut fra 
hjemmesiden til Norske elghundklub-
bers forbund. Veterinæren signerer på 

DNA-skjemaene (som du skrev ut fra 
NKK). Disse skal du sende til Norsk 
Kennelklubb sammen med prøve-svaret 
fra laboratoriet i etterkant. 

Når du får prøvesvaret fra laboratoriet, 
sender du dette til NKK, sammen med 
«helseundersøkelses skjemaet (ene)» 
(betaling for stambokføringen). Resul-
tatene stambokføres i løpet av 1-3 uker. 
Resultatet finner du under din hund på 
Dogweb/helse.

Hvorfor er det viktig og ikke 
skadelig å bruke bærere i avl?
Vi ønsker å bruke flest mulig av våre 
hunder i avl for å beholde den genetiske 
bredden og for å videreføre flest mulig 
gener. Dette er særlig viktig på små 
raser med få individer. De siste årene 
har vi fått flere nye gentester for våre 
elghunder. På Norsk Elghund Sort er 
det nå krav om stambokførte resultater 
for hver av de to sykdommene ataksi 
og glaukom for å få godkjent parring. 
Foreløpig må minst en av hundene 
være stambokført fri for hver av syk-
dommene. Vi har sett en tendens til at 
tispeeiere med tisper som ikke er bærere 
av et gen selv, ikke vil bruke bærere når 
de skal parre tispa si. Det er ikke ønske-
lig og heller ikke faglig fornuftig. Det 
vises nedenfor.
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NKK sin stambokføring av disse tes-
tene ble startet på nyåret i 2022. Av 
de stambokførte hundene er 25% av 
hundene bærere av ataksigenet og 29% 
bærere av glaukomgenet.
Hva skjer hvis vi ikke tar hensyn til 
om en hund er bærer eller ikke når 
den brukes i avl? Vil det bli et problem 
i fremtiden? Nedenfor vises hva som 
vil skje på en generasjon der vi velger 
hunder uten å ta hensyn til bærerstatus. 
Unntaket er at vi aldri parrer to bærere 
fordi 1 av 4 avkom blir syke.
For enkelhets skyld sier vi at tre av ti 
hunder er bærere.

Eksempel:
Sjansen for å parre to hunder 
som er fri er: 0,7 x 0,7 = 49%
Sjansen for å parre bærer med 
fri er: 0,3 x 0,7 x 2 = 42%
Sjansen for at du parrer 2 
bærere er: 0,3 x 0,3 = 9%. Disse 
parringene gjennomføres ikke.
Ettersom bærer/bærerkombinasjonene 
ikke gjennomføres vil 54 % av kullene 
være genetisk frie kull og 46 % være 
kull etter en bærer. Etter frie foreldre 
er alle valper frie. Fødes det 100 valper 
i denne generasjonen bidrar fri -fri par-
ringene med 54. Parring med bruk av 
en bærer gir bærerstatus til halvdelen 
av valpene, altså 23, og fristatus (fri-fri) 

til 23 av valpene. Av 100 fødte valper i 
neste generasjon er derfor kun 23 av 100 
bærere, 23%. 

Andelen har gått ned fra 30% til 23% 
på en generasjon når vi kun unnlater å 
parre bærer med bærer.
Konklusjonen er at disse sykdoms-
genene blir borte av seg sjøl i løpet av 
noen få generasjoner selv om vi bruker 
hunder som er bærere helt på lik linje 
med frie hunder!

Vi ønsker alle en fortsatt fin høst og 
jakt, lykke til med alle aktiviteter med 
hundene. Vi oppfordrer til å gå jaktprø-
ver, vise hundene på utstilling, genteste 
og stambokføre resultater av testene.

Avlsutvalget for Norsk elghund sort
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Nytt fra avlsutvalget 
Norsk Elghund Grå

AU NEG har oppdatert hannhund 
lister, tispelister og valpelister. De nye 
listene har oppdatert jaktindeks jf. nye 
retningslinjer for jaktindeks. 

Norsk elghund grå er en frisk rase og 
det jobber vi for at den skal fortsette 
å være. Vi har nå stambokført gentest 
for glaukom og dvergvekst. Dette gjør 
at vi kan avle videre uten å krysse indi-
vider som utvikler disse to lidelsene. 
Vi anbefaler alle å legge inn resultat 
fra gentest i dogweb uansett resultat. 
En gentest sier noe om et arvbart gen, 
men ikke noe om bruksegenskaper 
eller eksteriør. Dette med bærere er 
«nytt» for Norsk elghund grå, men vi 
har avlet ukritisk på bærere i mange år. 
Nå har vi endelig kontroll på dette. AU 
NEG vil komme med mer informa-
sjon om bruk av bærere etter hvert. Vi 

vil rådføre oss med eksperter på dette 
fagområdet for videre anbefalinger. 
Det vi vet er at om vi skal utelate alle 
bærere vil vi avle smalere og det kan gi 
andre sykdommer ved at man risikerer 
å doble alleler på andre lidelser vi ikke 
har kontroll på. 

Tenker du å avle på din hund anbefaler 
vi at man først og fremst følger gjeldene 
avls-kriterier. 

AU NEG sitter på informasjon om 
arvbare lidelser, som ikke er offentlig 
kjent. Vi anbefaler derfor at man tar 
kontakt for å drøfte kombinasjoner slik 
at man så langt det er mulig ut ifra det 
vi vet i dag å krysse linjer som kan ha 
gitt ulike lidelser tidligere. 

Vi vil bestrebe og holde valpelister 

oppdatert fremover, men det forutset-
ter at oppdrettere bruker oss og sender 
oss forespørsel om godkjenning. Får vi 
flere kull på valpelistene vil det være 
lettere for valpekjøpere å orientere seg 
om hva som er på markedet. 

Nivået på Norsk elghund grå holder en 
høy standard på bruksegenskaper viser 
jaktprøvestatistikken, vi håper at vi får 
mange spennende kombinasjoner frem-
over som fremmer genetisk variasjon og 
gode jakthunder. Sitter du med en hund 
du ønsker å avle på, ta kontakt!

 

Lyngdal Jakt og Fiskesenter tilbyr 20% rabatt på produktet Swazi «The Hood»  
og 10% rabatt alt av Fleeceprodukter fra Swazi til NEKFs medlemmer.  

Medlemmer sender skjermdump av sin medlemsside hos NKK ved bestilling. 
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Avlsgransking  
Norsk Elghund Grå 2022

Årets Avlsgransking NEG ble gjennomført på 
Eidsvoll Bygdetun, den 3. sept. 2022. 
Arrangementet ble åpnet med hovedpunktene 
for avlsrådets arbeid som er forankret i gjeldene 
RAS dokument for rasen Norsk elghund grå. 

Gråhundens bruksegenskaper har stor betydning kanskje 
størst for oss jegere. Dette er nedarvet i generasjoner fra 
Bamse Gram til i dag og gjør vår nasjonalrase unik. I videre 
forvaltning av NEG som er en frisk rase har vi helse gemytt 
og genetisk variasjon prioritert foran bruksegenskaper i gjel-
dene RAS. Det er mange meninger om brukshund og hva en 
god jakthund er, men ekspertisen (genetikere) er enige om 
en ting og det er at genetisk variasjon er avgjørende for å få 
avlsmessig fremgang og opprettholdelse av funksjonelt sunn 
og frisk hund.

15 hunder var invitert, 13 hunder deltok. Frafall fra 2 ekvi-
pasjer pga. jobb og sykdom.

Alle hundene som ble presentert kom fra ulike linjer av popu-
lasjonen i de Nordiske land. Hundene kunne dokumentere 
«Fri» bærer av sykdommene Glaukom og Dvergvekst, HD-
diagnose A eller B, gode resultater fra tidligere eksteriør-
bedømmelse og brukshundprøver.

All informasjon om hundene og resultat fra eksteriørbedøm-
melsen som ble utført av våre spesialdommere Arild Berget 
og Nils-Erik Haagenrud, finner du på hjemmesida til Elg-
hundforbundet. 
Hundene som deltok:

AVLSUTVALGET FOR NORSK ELGHUND GRÅ

NO33888/20 Blodålån's Santo.

NO40446/18 Harley av Hatteråsen

NO44586/21 Kaos.

NO39259/20 Knibestølens T-E Enzo.

NO34970/20 Nero.
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NO39527/21 ON Cash. NO61588/20 TF Elgkampen's Basse.

NO44095/20 Sandomslia's Seppo. NO39472/21 Vatnebu's Drillo.

NO45702/18 Philip. NO38628/19 Trolljentemyra`s K-P Oryx.

NO34153/20 Setesdalens Blaser. NO59755/19 Z-R Rollo.
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Mitt namn er Joar Søhoel. 
Oppvokst i ei lita bygd i 
Indre Sogn. Her bur eg med 
min familie på fire. To gut-
ter, på 7 og 9 år og ei veldig 
tålmodig kone som let meg få 
leve ut mine store interesser 
for jakt og fiske. I dag jobber 
eg fulltid med jakt & viltmat-
kanalen som er ei streaming-
tjeneste på nett med jakt, 
fiske, fangst og viltmat. 

 
Tekst og foto: Joar Søhoel

Det er fleire som lurer på kvifor og 
korleis eg har fått så stor interesse for 
jakt, fiske og fangst. Men det har berre 
kommet og jaktiveren har aldri sluttet 
å vokse. Det er noko med det å sitte ute 
aleine, i skogen, å kjenne på stillheita 
samt spenninga. Plutseleg ser eg ein 
skugge mellom trea, eller høyrer ras-
ling i løvet frå hjorten som kjem min 
veg. Turar i dei bratte vestlandsliene, 
der eg sniker langs bergkantane med 
utsikt utover den praktfulle Sogne-
fjorden. Brølinga til hjortebukkane 
i oktober. Rypesteggane som karrar 
rundt meg, når eg går der i februar-
sola. Den flotte fullpelsa mikkel, som 
kjem i full fart mot meg av lyden ifrå 
hareskrikfløyta. Mårspor som går i 
retning fella mi. Harelosen som turar 
rundt meg, og kjem stadig nærmare.

PÅ POST

PÅ POST

JOAR SØHOEL
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Sjølv er eg utdanna kokk, og det blei 

difor naturleg for meg å tilberede 

matrettar ifrå viltet eg fekk med  

meg heim. 

Jakta gjev meg så mange 
flotte opplevingar. Det 
handlar ikkje berre om å 
felle viltet, jakta er så mykje 
meir. Spenninga, naturopp-
levingane, den sosiale hyg-
gen med jaktkompisar og 
ikkje minst viltet som matressurs.

Sjølv er eg utdanna kokk, og det blei 
difor naturleg for meg å tilberede 
matrettar ifrå viltet eg fekk med meg 
heim. Etter kvart har viltmat saman 
med jakt blitt ein stor lidenskap.

For meg så er det hjortejakta som ligg 
mitt jegerhjerte nærast. Denne jakta 
betyr veldig mykje for meg. Og her er 
det snikjakt som gjelder. Det å smyga 
seg så stille ein kan, for å prøve komme 
nært nok denne skye hjorten som stik-
ker av så snart den høyrer eller ser noko 
mistenkelig i skogen. Det er dette som 
gjer hjortejakta så ekstra spennande, 
og at det er ei veldig utfordrande jakt.

Men no har eg altså skaffet meg band-
hund. Det er TA-Nico som har tatt 
plass i mitt jegerhjerte. 
Han er 1 år og 4 mnd og her kjem litt 
frå tida me har hatt på tur og jakt ilag. 
TA-Nico har stor jaktlyst som har både 
rørt, gledet og irritert meg gjennom 
årets jaktsesong. Ja det var ikkje berre 
å komme seg ut i skogen, og tru at her 
går alt knirkefritt.

Etter anbefalinger så skulle ikkje Nico 
trenast på hjort før han var godt over 
året gamal.
Så starten på treninga blei juli og 
august månad, og det blei fleire tre-
ningsturer for Nico i hjorteskogen, der 
han viste at han kunne sitte i ro og sjå 
på hjorten på kort hold.

 Dette blir bra til årets jaktsesong 
tenkte eg, no gleder eg meg.
Men det skulle vise seg å ikkje vera så 
lett allikavel når Nico hadde «fått blod 
på tann»

September blei Nico med på reinsjakt 
og fekk vera med på 7 reinsdyrfall 
denne sesongen.
Men det var ikkje før siste jaktdagen 
han virkelig imponerte meg.Me var 
på veg oppover mot Sottjønn frå Sota 
Sæter i Skjåk, da plutselig Nico fekk 
overvær og tok oss inn i Tverradalen. 
2,5 time sporing innover uten at han 
ville sleppa sporet av godlukta. Til slutt 
havna me på baksida av fjellet der Nico 
ville ha meg ned ei fæl bratte, men eg 
tenkte at me får heller gå i kanten og 
sjå nedover. Vinden byrja å trekke 
oppover mot oss, og Nico byrja å tegna 
at her var det godlukt. Han markerte 
meir og meir på at det kunne vera dyr 
under oss. Til slutt stoppa han heilt opp 
og stirra nedover. Eg tek opp handkik-
kerten og får sjå 4 svære bukker 350 
meter under oss. 1,5 timer seinare etter 
mykje smyging og kråling har me buk-
kene på 60 meters hold, og eg får skutt 
min største reinsbukk nokon sinne 
etter veldig bra arbeid frå unghunden. 
Eg var så glad og så stolt over Nico.

Så kom hjortejakta, og forventningane 
til denne type jakt med bandhund var 
skyhøge. 
I år skulle det bli mykje spennande 
jakt, tenkte eg. Men hjortejakt med 

unghund på ein gan-
ske så sky hjort, har 
ikkje vore lett. Nico 
sporer fint og tek fine 
overvær, heilt fram til 
me er nær hjorten. Da 
skal han alltid rulle 

seg i lyngen for så å riste seg etterpå. 
Dette skjer 10/10 gonger og er til stor 
frustrasjon for meg. Men eg har blitt 
fortalt at dette kan vera ein måte for 
hunden å avstresse seg på for å roe 
seg ned. Resultatet blir jo sjølvsagt at 
hjorten høyrer oss og reiser. Og ofte så 
ser eg hjorten før Nico, og medan eg 
ser på hjorten i handkikkerten byrja 
Nico å leike med kongler og pinner,  
så det resulterer at hjorten høyrer oss 
og reiser.

Bandhund med unghund har blitt 
til stor frustrasjon, og eg kjenner det 
koker i hodet når eg så gjerne vil lyk-
kast med at han skal sjå hjorten, uten 
at hjorten har oppdaget oss først.

Men så plutselig skjer det eg har venta 
så lenge på, men det var først etter Nico 
hadde øydelagt 4-5 100 % sjangser før 
på dagen, og eg hadde mest lyst å legge 
han ut på Finn når eg kom heim.
Eg hadde sett ein bukk ligge i dagleie 
570 m ifrå oss, og eg valgte å gå ned 
for å sjå om me kunne klare å komme 
innpå. Bukken låg veldig fint til nedom 
ein liten haug. Men når me byrja å gå 
ned snur vinden litt, og eg tenkjer at 
no har me vindslått, og bukken har 
reist.  Eg tek opp handkikkerten og 
måler avstanden bort til berget der 
eg såg bukken, og eg måler nøyaktig 
samme avstand. Så da tenkte eg at eg 
stod på den plassen bukken låg, så da 
var det berre å komme seg opp igjen. 
Men vinden snudde til riktig veg igjen 

PÅ POST
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Eg utfordrar Berit 
Grøtteland Helland til å 
skrive På Post i neste 
utgåve av Elghunden. 

Skitt Jakt!

for Nico, og han markerte på godlukt 
like ved. Sjølv så tenkte eg at kanskje 
det var fleire dyr eg ikkje hadde sett.  
30 meter lenger framme ser eg plut-
selig hjorten 40 meter skrått nedom 
oss. Det er bukken eg såg, den låg der 
framleis. Eg får rifla og kamera ut av 
sekken, men Nico står i spikerstand 
oppå den einaste tua eg kan sette frå 
meg kamerastativet. Eit lite forsøk på å 
bytte plass med Nico gjer til at han blir 
misfornøgd og småpiper. Bukken røy-
ser seg og Nico går tilbake på samme 
tua. Eg må berre gi opp å få dette på 
film tenkte eg, Nico har endelig gjordt 
alt riktig, så no må ikkje eg rote det 
til. Så skuddet går og bukken raser 50 
meter nedover bratta. Endelig skulle 
me få til å felle ein hjort ilag. Så no 
har me nådd årets mål, og eg tenkjer 
at dette får vera jakta for i år.

Nico er framleis ung, og har byrja å 
vise litt trassheit som unghund. Sitt 
og ligg i hjorteskogen går som regel 
inn det eine øyret og ut det andre. Han 
forstår meg og veit kva han skal, men 
vil ikkje.
Så no blir det heller trening på lydig-
heit igjen, og innpåsniking på hjorten 
når vintern kjem.
Vegen til ein god bandhund er ikkje 
så lett som eg såg for meg, men etter å 
forhøyra meg med andre som har lyk-
kast veldig med sin hund så er Nico 
heilt normal, og det er kun tida i sko-
gen med trening som skal til. Så for-
håpentligvis blir Nico meir moden og 
klar til å takle utfordringane i hjorte-
skogen bedre neste jakthaust. For dei 
som vil følge oss videre deler eg mykje 
på instagram Joars_jaktogviltmat.

PÅ POST
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BLINKSKUDDET  

Kareler tispa Sari Päivi. Foto: Arnt Løvset

Foto: Andre Trondrud

En som elsker å bade.  Setesdalen's Himing. 
Foto Elisabeth L Kaasa

Hvítur FotoFreddy GrønlundFoto: Thomas Hopland

30         Elghunden nr. 3 | 2022     



NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

14.  TROMS EHK:
Solvar Nordheim, Tortenlia 40, 9303 Silsand
Mail:solvar@ettersok.info / Tlf: 90590830

15.  HELGELAND EHK:
Rune Korsvik, Skonsengan 6, 8615 Skonseng
Mail: Runkor01@online.no / Tlf: 91198304

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: daghlianes@gmail.com  / 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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Eksteriørdommar 
Christian Vole

Under Lomutstillinga i regi av Jotun-
fjell Fjordane Elghundklubb laurdag 
17. september 2022, sette den erfarne 
jegeren og hundemannen Christian 
Vole punktum for ei 46 år lang karriere 
som autorisert eksteriørdommar. Når 
han no runda 80 år, og har nådd alders-
grensa for å få fortsette som dommar. 

Laurdag 17.september var hundeglade 
samla for utstilling i Lom. 
Det var rundt 80 hundar påmeldt til 
dommer Christian Vole sin siste utstil-
ling som eksteriørdommar. I ringen 
hadde han med seg dei nye lovande 
dommerkandidatane Camilla Hartz 
Repshus og Linda Marie Lien. I tillegg 
til stødig ringsektretær og skriver. 

Vakre hundar, flinke handlarar og 
god stemning – gjor at det vart ei fin 
utstilling sentralt i Lom sentrum. Ein 
fin utstillingsdag vart avslutta med 
festmiddag for Christian som takk for 
mange år i utstillingsringen! 

Takk til alle hundeglade som stiller 
opp, lokalt næringsliv og sponsorar for 
fine premiar. 

JOTUNFJELL FJORDANE EHK

Christian Vole er eit namn i elghund-
miljøet dei fleste har eit forhold til. 
Han er ein mann mange ser opp til og 
vender seg til med spørsmål. Og med 
sin brennande interesse for elghund, er 
det sjeldan du ikkje får eit svar eller to 
på det du lurer på. Ein høgt respektert 
ildsjel.  

Elghund Norge takkar deg for arbeidet 
du har lagt ned i rasane, og håper å 
få drage nytte av all kunnskapen du 
sit på i åra framover. Tusen takk for 
innsatsen, Christian. 

Jotunfjell Fjordane EHK

BIR Jämthun Haresjøen´s G-E Rajo BIR Norsk Elghund Sort: Baltus frå 
Håggåstuggu

Lomutstillinga 2022Lomutstillinga 2022

Med sitt rolige og stødige vesen har 
han trygt losa mange hundar og eiga-
rar gjennom rundar i utstillingsringen. 
Ikkje berre i det langstrakte Norge, 
men også i det vide utland. I Sverige, 
England og Amerika har det blitt dømt, 
og ein kan tenke seg kor mange hundar 
han har sett og vurdert. Har du vore 
aktiv i utstillingsringen gjennom hans 
karriere, er nok sjansen stor for at han 
dømt nettopp din hund. 

Christian er og blir ein fagperson innan 
elghundmiljøet. Ein pådrivar for at elg-
hundrasen har blitt og skal bli best mog-
leg. Både når det gjeld gemytt, helse, 
eksteriør og brukseigenskapar. Chris-
tian har sjølv hatt oppdrett av elghund 
og har mang ei utdanning som instruk-
tør og dommar. Han har hatt mange 
gode hundar som har vore både laus-
hundchampion, bandhundchampion og 
ettersøkshund i ein og same hund. 
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JOTUNFJELL FJORDANE EHK

Best In Show – Harasjøen´s G-E Rajo, Storkuva´s BA Hero og Baltus frå Håggåstuggu

BIR & BIM Norsk Elghund Grå: Storkuva´s BA Hero og Storkuva´s BA Tussi
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Gudbrandsdalsutstillinga 2022

Dørene til Hippodromen på Stavsplassen åpnet kl.08.30, 
utstillingsleder og leder i Gudbrandsdal Elghundklubb Jan 
Erik Brenden, innledet dagen med praktisk informasjon og 
trekning av Tracker Artemis gitt som premie fra GEHK.

Dommerne ledet oss igjennom dagen på en effektiv og god 
måte, slik at vi andre kunne se på 161 fine spisshunder fordelt 
på hele 9 forskjellige raser. I ring 1 var det dommer Nils-
Erik Haagenrud med ringsekretær Linda Marie Lien og 
skriver Helene Strøm Kraabøl, som bedømte jamthunder, 
finsk spets, norrbotten spets, øst sibirsk laika, vest sibirsk laika 
og karelsk bjørnehund. I ring 2 var det dommer Trond Are 
Karlsen, ringsekretær Ellen Tangen og skriver Silje Harjo, 
som bedømte norsk elghund grå.

Vi avsluttet dagen med BIS og Beste oppdretter kåring ledet 
av Nils-Erik Haagenrud

Dommere, ringsekretærer og skrivere fikk utdelt påskjønnelser 

og blomster fra utstillingskomiteen etter endt utstilling og flott 
gjennomføring.

Vi gratulerer så mye til alle deltagere som var med å lage en 
hyggelig og begivenhetsrik dag for store og små, vi håper å 
se dere igjen på neste års utstilling!

Tusen takk til alle frivillige, dugnadsånden er sterk i klubben 
og vi gleder oss allerede til neste års hundeshow i Hippodro-
men på Stavplassen, lørdag 25.mars 2023.

Ikke bilde Beste oppdretter:
1. Raitakullen kennel v/Cato Brusveen og Linn Langset.
2. Losnabakken kennel v/ Geir Langset, Berit Langset og 
Linn Langset.

Ikke bilde Norsk elghund grå - valp:
BIR - Lauvkollens Leo, eier Arne Fossmo
BIM - Gokstadhaugen's Tundra, eier Hans Oddvar Solli.

GUDBRANDSDAL EHK

Karelsk bjørnehund - valp: BIR - Losnabakken's R-S Sisu, eier Geir 
Langset. BIM - Losnabakken's R-S Urak, eier Anders 
Kolstadbakken

Finsk spets - voksen: BIR - Raitakullens Tuuli, eier Cato Brusveen. 
BIM -Raitakullens Full Storm, eier Svein Korsveien

Hederspremie i oppdretterklasse til Raitakullen Kennel v/Cato Brusveen. Norrbotten spets - voksen: BIR - 
Brattvolls Boss, eier Tom Lund.
BIM - utgår
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GUDBRANDSDAL EHK

Til venstre: 
Jämthund - voksen: BIR - 
Monsrudligaens Ero, eier 
Jon Arne Borg Engø. BIM 
- Bjønnlosen's Bella, Jan 
Roger Olsson

Til venstre: 
Norsk elghund sort - 
valp: BIR - Storm, eier 
Morten Stø. BIM - 
utgår

Til høyre: 
Norsk elghund sort 
- voksen: BIR - Fort 
Hjort Sota, eier Tor 

Helge Storevik.
BIM - utgår

Til høyre: 
Norsk elghund grå 
- voksen: BIR - K-B 
Senja av Jeskefjell, 
eier Geir Langset. 

BIM - Svartkamplia's 
Bamse, eier Jan Lien

Voksne: BIS 1 - Jämthund - Monsrudligaens Ero, eier Jon Arne Borg Engø. BIS 2 - Norsk elghund grå - K-B Senja av Jeskefjell, eier Geir 
Langset. BIS 3 - Norrbottenspets - Brattvolls Boss, eier Tom Lund. BIS 4 - Finsk spets - Raitakullen's Tuuli, eier Cato Brusveen.
BIS 5 - Norsk elghund sort - Fort Hjort Sota, eier Tor Helge Storevik.

Valper: BIS 1 - Karelsk bjørnehund - Losnabakken's R-S Sisu, eier Geir 
Langset. BIS 2 - Norsk elghund grå - Lauvkollens Leo, eier Arne Fossmo. 
BIS 3 - Norsk elghund sort - Storm, eier Morten Stø.

Hederspremie i oppdretterklasse til Losnabakken Kennel 
v/Linn, Berit og Geir Langset
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Hadelandsutstillingen 2022

Med 171 hunder påmeldt og strålende 
vært lå alt til stede for en vellykket dag 
på Lygna. Hadeland EHK sin jubile-
umsutstilling ble en fin dag med mange 
flotte hunder og blide eiere.

Vi vil takke alle som bidro både dom-
mere, ringsekretærer, utstillere, funk-
sjonærer og sponsorer. 
I pausen hadde vi en hyggelig mar-
kering hvor leder i NEKF Endre 
Stakkerud delte ut NEKF hederstegn 
i gull til vår tidligere formann og sty-
remedlem Arne Sandin. Hederstegn i 
gull henger høyt og det var ikke uten 
grunn at Arne mottok denne med sine 
mange år som aktiv tillitsvalgt både i 
HEHK og NEKF. Ildsjeler som Arne 
betyr svært mye for elghundmiljøet og 
det er hyggelig å gi han en utmerkelse 
for jobben.  Arne hadde dessverre ikke 
mulighet selv til å møte, så merket ble 
overrakt til familien som var tilstede.

Arne Sandin

Dommere i år var Bo Paulsen på NEG, 
Arild Berget på Jämthund og øvrige 
raser og Ralf Campell på valper. 

Vi hadde mange flott premier både på 
katalognummer og loddsalg. Takk til 
våre sponsorer av premier, Dokka Elek-
tro, Felleskjøpet, Norma, SISU, Alfa, 
REMA 1000, Brandbu Pølsemakeri og 
Strand Unikorn.

HADELAND EHK

Jämthund: BIR Aija, eier Bendik Stensby Breen, Oppdretter Hans Erik Wallin.
BIM Kålifjell’s Jeger, eier Jan Gunnar Thors, Oppretter Henning Brekke. 

Norsk Elghund Grå: BIR -BIS Gokstadhaugen’s CARMA FIE, eier Irene Sørum, oppdret-
ter Irene Sørum. BIM N-M Brom, eier Tom Inge Jørandli, oppdretter Jostein Hernæs. 

Norsk Elghund Sort: BIR Miko Frå Håggåstuggu eier Harry Sagøy, Oppdretter Nann-
May Kregnes Midtflå. BIM Børvelia’s R-Fauna eier Anita Lie, Oppdretter Anita Lie.
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Ingolf Sigurd Saga.
BIS3 Njotaskogen’s Frøken, Thomas 
Hopland. 

I oppdretterklasen norsk elghund grå 
fikk Gokstadhaugen kennel HP.

Det ble trukket en Tracker på møtte 
katalognummer, den heldige ble 
E-Kira og Hilde Hovdejord.

Før utstillingene har det vært høy akti-
vitet rundt i Telemark. Det har vært 
arrangert ringtrening flere steder. Sosi-
aliseringen er veldig viktig for hundene 
som både venner seg til andre hunder 
og dommerens håndtering i ringen. Det 
er flott at folk tar initiativ til dette.

Utstilling i Sannidal
Den 24.404.2022 var det utstilling i 
Sannidal, og tross litt kaldt vær var det 
en fin dag med mange fremmøtte. Det 
var 94 påmeldte hunder og 10 valper. 
Dommer var Ralf Campell.
Utstillingen ble holdt på Sannidals 
skytterlags område på Krokheia, hvor 
vi også er så heldige å få låne lokalet 
deres med kjøkken og oppholdsrom 
med vedfyring. Så ett besøk i kios-
ken bydde både på varme og påfyll av 
vafler, pølser, kake, kaffe og brus.

BIS og vinner av utstillingen ble Rug-
gen av Gausbu, Oddvar Seltveit.
Han fikk også utstillingschampionat, 
og har i etterkant vunnet NM Løshund 
2022.

Øvrige finaleresultater:
BIS2 L.E.V villmarkens A-Storm, Ole 

Utstillinger 2022
TELEMARK EHK

HADELAND EHK

BIS Gokstadhaugen’s CARMA FIE, eier 
Irene Sørum, oppdretter Irene Sørum.

Karelsk Bjørnehund: BIR Losnabakken’s 
R-S URAK, eier Anders Kolstadbakken, 
Oppdretter Geir Langset.

Even Løken vant Tracker i premie på lodd-
salget.

BIS Ruggen av Gausbu med handler for dagen Tor Fjellheim, Ralf Campell, BIS2 L.E.V 
villmarkens A-Storm, Ole Ingolf Sigurd Saga og BIS3 Njotaskogen’s Frøken, Thomas 
Hopland. 
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Utstilling i Morgedal
Den 27.08.2022 og 28.08.2022 var det 
klart for utstilling på idrettsplassen i 
Morgedal igjen.
Dommere var Bjørn Bjerketvedt og 
John Smedbakken. Sistnevnte hadde 
med seg dommerelev Camilla Hartz 
Repshus, godt å se at det rekrutteres.

Her var det 328 påmeldte, noe som er 
ny rekord for spesialutstilling for elg-
hunder i Telemark. Etter det vi vet er 
det også den største i Norge i år. 

Det startet med ringtrening fredag for 
de som ville ta en siste finpuss. Tross 
vått og ustabilt vær endte vi med 43 
fremmøtte ved endt økt. Det var gril-
ling på plassen både fredag og lørdag. 
Vi var heldige med været begge utstil-
lingsdagene. Morgedal viste seg fra sin 
beste side, varmt, sol og blå himmel. 
Selv om det var varmt gikk det unna 
med både varm drikke og mat i kios-
ken, og selvfølgelig mye mineralvann.

Lørdag var det 153 påmeldte hunder 
og 26 valper.
Finaleresultat:
BIS 1 Kålifjell’s Jeger, eier Jan Gunnar 
Thors
BIS 2 Kålifjell’s Bamse, eier Oddvar 
Andersen
BIS 3 Setesdalens D-E Nero, eier 
Halvor Klev

Det var 2 møtte i oppdretterklasse norsk 
elghund grå, hvor begge fikk HP. 
Vinner ble Heggbrenna.

Nr. 2 ble Gokstadhaugen kennel.
Tracker på møtte katalognummer gikk 
til Sofie og Kjetil Stubberød.
Tracker på møtte katalognummer på 
valpeshowet gikk til Vilja av Skredtveit 
og Knut Jørgen Askje.

Søndag var det 124 påmeldte hunder 
og 25 valper.
Finaleresultatet:
BIS 1 Kålifjell’s Lykke, eier Tov 
Øystein Bondal
BIS 2 Heggbrenna’s Arne, eier Hege 
Henningsen
BIS 3 Timian, eier Harry Jordalen

Det var 4 møtte i oppdretterklassen 
norsk elghund grå, hvor alle fikk HP.
Vinner ble som lørdagen, Heggbrenna.

Øvrige resultater:
2. Gokstadhaugen kennel
3. Flåttåsens
4. Skinnemoens kennel 

Tracker på møtte katalognummer gikk 
til Nala og Nils Rune Bjåen.
Tracker på møtte katalognummer på 
valpeshowet gikk til Hjertåsen’s Kom-
pis og Magne Roar Nordhus.

Utstillingskomiteene i Sannidal og Mor-
gedal takker alle som har tatt turen disse 
dagene. Og alle frivillige som har bidratt 
til gjennomføringen, uten dere hadde vi 
ikke kunnet arrangert utstillingene.
En spesiell takk til familien Fjellheim 
som stilte mannsterke i 3 generasjoner 
i Sannidal.

TELEMARK EHK

Bjørn Bjerketvedt og BIS Kålifjell’s Jeger, 
eier Jan Gunnar Thors (lørdag).

Bjørn Bjerketvedt og BIS 2 Kålifjell’s 
Bamse, eier Oddvar Andersen (lørdag).

Bjørn Bjerketvedt og BIS 3 Setesdalens D-E 
Nero, eier Halvor Klev (lørdag).

BIS Kålifjell’s Lykke, med oppdretter Henning Brekke, John Smebakken, BIS 2 
Heggbrenna’s Arne, eier Hege Henningsen og BIS 3 Timian, eier Harry Jordalen. (søndag)
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Dommersamlinger  
i Aust-Agder Elghundklubb

For å ha best mulig kontroll på jakt-
prøvereglene før prøvesesongen starter, 
har Aust-Agder Elghundklubb brukt 
å arrangere felles dommersamlinger. 
Slike samlinger har vi hatt god nytte 
av for å danne oss en felles forståelse 
av reglene, samtidig som vi får en sosial 
kveld sammen med kaffi, pizza og 
brus. I år har vi hatt to svært vellykkede 
dommersamlinger for både løshund- og 
bandhunddommere. Gjennomgang av 
nye prøveregler med tilhørende dom-
merkompendie var i år obligatorisk 
om man ønsket å dømme kommende 
prøvesesonger. 

Før prøvesesongen for bandhund star-
tet, hadde vi et flott samarbeid med 
Vest-Agder Elghundklubb. Våre klub-
ber er veldig små når det kommer til 
bandhundaktivitet, og desto viktigere 
er et godt samarbeid for å få aktiviteten 
opp. Vi gikk gjennom nytt dommer-
kompendie og fikk utveksla tanker og 
ulike problemstillinger. Til sammen 
har klubbene 5 bandhunddommere og 
alle deltok denne kvelden. I tillegg har 
vi elever/aspiranter som også deltok, og 

AUST-AGDER EHK

alle har fått deltatt på prøver gjennom 
sesongen. 

I august gjennomførte vi dommersam-
ling for løshunddommere. Så nær som 

alle våre dommere deltok denne kvelden. 
Vi er i underkant av 40 dommere, og alle 
har nå gjennomgått nye prøveregler og er 
klare for å dømme prøver.  
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TROMS EHK

Troms Elghundklubb og 
Svensk Hvit Elghund 
i samarbeid i nord

Troms Elghundklubb arrangerte også i 
år Arctic Dobbeltutstilling i august som 
har blitt en utstilling som samler mange, 
også fra naboland. Hvithundtreffet var 
et initiativ av hvithundvenner i nord 
med Tone Kampevoll, Lars Dolmseth 
og Freddy Grønlund i spissen. I alt 25 
hvithunder og eiere deltok over to dager 
på fagsamlingen, godkjenningsprøver 
og utstillingen i et samarbeid med 
Troms Elghundklubb. Tone Kampevoll, 
Lars Dolmseth og Freddy Grønlund 
hadde jobbet i samarbeid med Troms 
Elghundklubb om treffet over lang tid, 
og programmet var tidlig klart med 
invitasjon til alle hvithundeiere.  

Det var stor interesse i forbindelse med 
Arctic Dobbeltutstilling og treffet, og det 
kom hunder, oppdrettere og hundefolk 
fra hele Nord-Norge. Også fra Nord-
Sverige kommer det ivrige jaktkamera-
ter. Programmet var både en fagsamling 
med foredrag, godkjenningsprøver 
og utstilling.  Målet var å samle både 
erfarne, nybegynnere og de som ønsker 
å bli hundeeiere.  Derfor la vi opp til 
både kurs, foredrag, prøver og Troms 

Elghundklubb arrangerte 2-dagers utstil-
ling.  Troms Elghundklubb stilte også 
med erfarne dommere og instruktører 
som delte av sin kompetanse.  

Det sosiale på slike helgetreff må også 
trekkes fram.  Samtalene rundt bål eller 
bord er nyttige når vi har denne fel-
les interesse som elgjakt og -hund. Da 
møtes ung, eldre, uerfarne og erfarne til 
utveksling av spørsmål, svar og litt dis-
kusjon om rette jaktmetoder og annet.
En liten rase som Svensk Hvit Elghund 
i Norge er avhengig av godt samarbeid, 
og det arbeides godt i miljøet med Sve-
rige og Finland.   Vi i nord har vektlagt 
dette samarbeidet og vi har en økende 
interesse for rasen og kvaliteten på hun-
dene er stigende både på jaktprøver og 
på utstillinger.  
Dette viste seg også på utstillingen, da 
en Svensk Hvit Elghund ble BIS på 
dag 2.
Resultatene på lørdag 13. august ble 
Sarek BIR med eier Martin Vågeng og 
oppdretter Espen E Karlsen.  Og BIM 
ble LD Likka, Lars Dolmseth som eier 
og oppdretter (se eget foto).

Alt i alt ble dette en verdifull helg 
sammen med Troms Elghundklubb sin 
ledelse, medlemmer og andre utstillere.  
Dette styrker miljøet totalt.
Vi som interessegruppe for Svensk Hvit 
Elghund i nord har uvurderlig nytte 
av samarbeid.  Dette er derfor noe vi 
vil anbefale for andre raseklubber for 
elghunder.  

BIM: LD Likka med eier og oppdretter 
Lars Dolmseth
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TROMS EHK

Troms Elghundklubb har forøvrig et 
meget godt tilbud til sine medlemmer 
med jaktprøver, godkjenningsprø-
ver, kurs i band- og løshund, dom-
merutdanning, sauerenhet, kursing i 
forskjellige tema, faglige foredrag og 
utstillinger.  Av kurs kan vi nevne:
• Dommerkurs
• Arbeidsvarsling
• Offentlig ettersøksjeger
• Bandhundkurs
• Løshundkurs
• Unghundkurs
• Prøvelederkurs

All ære til Troms Elghundklubb, 
og så er jo deres motto er: 
– vi deler erfaringer –

LD Likka til Lars Dolmseth

N UCH Kvitevarden's Costa 
Mycket NO53276/19 (til høyre) ble 
BEST IN Show på dag 1 på lørdag. 

Costa ble også BIR jaktpremiert 
jamthund, og BIS jaktpremiert 

jakthund. Eier Mayen Rotvik. Til 
venstre: BIM ble Falk med eier 

Britt-Elin Hanssen.  Dommer 
Arnstein Hagen i midten.

Under: Søndag den 14. august ble LD 
Adele BIS med eier Espen Andre Rydeng, 
BIS 2 Gopollhaugen's Varg, BIS 3 
Jamtvollens Aiki og BIS 4 Bjørgaskogens 
G Kaisa 
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Bandhund-
kurs

29.-30. juli arrangerte vi 
bandhundkurs for 11 delta-
gere fra GEHK med 
Toftemo Turiststasjon som 
base.

Fredag kveld tok Aina Torjul oss 
gjennom teoridelen, til stor interesse 
for alle i salen.
Lørdag morgen kl.05.30 startet 
utreise til skogen med 5 grupper 
hvor følgende var instruktører: 
Noralf Torjul, Olav Kåre Solvang, 
Tor Ivar Hovhaugholen, Svein 
Dalseghagen/Pål Tofte og Geir 
Langset.
Lørdag ettermiddag kjørte Geir 
Langset gjennom en evaluering 
som resulterte i en utelukkende 
positiv respons fra kursdeltakere og 
instruktører, tross i at vi sleit med 
lite elg og dårlige forhold.
Alle deltagere følte at de fikk et sær-
deles godt utbytte fra kurset. 

Vi luftet interessen for å starte opp 
med bandhunddommerutdanning 
og i ettertid ble 6 stk tatt opp som 
dommerkandidater, og 3 av disse er 
allerede autoriserte dommere og har 
dømt sine første prøver. Følgende 
har gått teorikurs, men ikke startet 
på elevarbeid: Stine Dyrland, San-
der Dalsegghagen og Edmund Ber-
get. Gratulerer til Simen Moheim, 
Håvard Haugen og Asle Hauge 
med autorisasjonen. 

Takket være ildsjeler i vår klubb 
står rekrutteringen sterkt og enga-
sjementet rundt bandhund peker 
oppover. 

GUDBRANDSDAL EHK
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Samla blodsporprøve i Stryn

Den 14. august arrangerte klubben 
samla blodsporprøve i Stryn. Det var 
strålande sol og fine forhold i dei hjorte-
rike skogane i Markane. Dommarane 
hadde sett mykje hjort i området når dei 
la spor, så det var duka for skikkelige 
forstyrringar i sporet for ekvipasjane. 

13 ekvipasjar var ute i skogen, nokre 
på villspor medan andre gikk til topps. 

Ein flott dag med mykje gode presta-
sjonar av hundar og førarar!

Eit EK spor vart gått til 1.premie

Fem AK spor vart gått til 1.premie og 
eit AK til 3.premie. 

To av hundane som gikk til 1.premie 
utløyste også championat.

JOTUNFJELL FJORDANE EHK
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Klubbkamp for bandhunder i Rakkestad

I klubbkampen mellom Follo og Østfold 
EHK, Oslo-Områdets EHK og Bergs-
lagen Älghundklubb 19-20/8 deltok seks 
ekvipasjer med unge og lovende hunder, 
slik det er presisert i formålsparagrafen. 
Ingen NJCH får delta. Siden første gang 
i 2005 har dette vært en samlet endags-
prøve. Den gang var de tre lagene Follo og 
Østfold EHK og Oslo-Områdets EHK, 
samt en gruppe kalt Sør-Norge (Buske-
rud EHK, Vestfold EHK og Telemark 
EHK), men da sistnevnte etter hvert 
trakk seg ut fordi bandhundinteressen 
økte, særlig i Telemark, og de kunne stå 
på egne ben, kom Bergslagen Älghund-
klubb inn i stedet. 

Hver klubb stilte med to ekvipasjer, seks 
hunder totalt. I år var det tre NEG og tre 
NES alle født i 2021. For vertsklubben 
stilte Jan Birger Holth, Rømskog med 
NEG Koimyras Jansan, og Mina Off, 
Nesodden med NES Enja av Aktehaugen, 
begge deltagere på årets bandhundkurs i 
Rakkestad. For Oslo-Områdets EHK stilte 
Roger Solvang, Oslo med NES Stordas-
vartens Brego, og Marius Næss, Blaker, 
med NEG Gokstadhaugens Rimfrost, og 
for Bergslagen Älghundklubb Christin 
Pihlgren, Klässbol, med NES Svartpih-
lens AF Mynta, Klässbol og Lars Aas, 
Ski med NES Nika. Dommere for Follo 
og Østfold EHK var Stein Johansen og 
Ralf Campbell, for Oslo-Områdets EHK 
Terje Rybråten og Lasse Englund, og for 

Bergslagen Älghundklubb Mattias Pihl-
gren og Henning Holtet.

Vi møttes på Jonsrud i Rakkestad fredag 
ettermiddag, hilste på gamle venner og 
ble kjent med nye. Dommermøte var satt 
kl 19, og etter gjennomgang av regler og 
trekking av terreng, grillet vi ute i det fine 
augustkvelden. De tobente deltagerne 
hadde medbrakt sengetøy, og overnattet 
på henholdsvis” Okserommet” og” Kvige-
rommet” på madrasser på gulvet,  mens 
de firbente måtte sove i bilen, der også 
noen av deltagerne valgte å ligge. 

Lørdag morgen gikk reveljen 4.30, 
f rokost ble inntatt på kjøkkenet, niste-
pakker smurt, termoser fylt med kaffe. 
Klokken 05.30 var det skytelyst og før kl 
6.00 var alle ute i terrenget, På forhånd 

var de kvalitetssikret, og lå fra en halv 
til nesten en times kjøretur fra Jonsrud, 
lengst var det til Båstad og Spydeberg. De 
to dommerne som ikke gikk i egne ter-
reng hadde med kjentmann. Lokalkjente 
Morten Solbrekke gikk med Terje Rybrå-
ten, og Tor Erik Haugen var med Mattias 
Pihlgren. Værforholdene varierte sterkt 
fra sted til sted. I noen terreng gikk de 
på en stødig sørvestlig vind, mens i andre 
kom kastevinder fra alle kanter. Imidler-
tid var det sol og fin temperatur, med 14 
grader klokken seks og 22 ut på dagen.

Ved 13-tiden var alle tilbake på Jonsrud 
der det ble servert lapskaus, og dommerne 
benyttet tiden til å fylle ut skogskortene 
som ble gjennomgått på lukket møte. 
Erfaringen viser at uten deltagere til stede 
snakker dommerne friere om hundens 
prestasjoner. 

Utfylling av dommerkort er ferskvare, 
og på en samlet prøve som denne ble det 
gjort umiddelbart etter at dommerne 
hadde kommet tilbake fra skogen. På 
dommermøtet ble hver hunds prestasjo-
ner diskutert. Var søket godt nok? Fant 
hunden elg? Hvordan oppførte hunden 
seg ved innpåstilling? Var den helt rolig 
foran elgen? Sporet den sikkert? Hver 
dommer hadde på forhånd gjort seg opp 
en mening om dette, men som alltid var 
det rom for å diskutere hvor mange poeng 
hvert moment var verdt. 

Ettersom bedømmingen på en bandhund-
prøve er basert på ikke-målbare enheter er 
det nyttig at hvert prestasjonsmoment blir 

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

Deltagere og dommere på klubbkampen i Rakkestad 1

Marius Næss med Gokstadhaugens Rimfrost
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Follo og Østfold Elghundklubb Momenter

Hund /eier/ fører /dommer 1 2 3 4 5 Po P K

NEG Koimyras Jansan NO44787/21  Jan Birger Holth Dommer: Lasse Englund 9 9 9 8 9 88 1 5

NES Enja av Aktehaugen NO47821/21  Mina Off  Dommer: Henning Holtet 9 - - - - - 0 1

Oslo-områdets Elghundklubb                                                                         Momenter

Hund /eier/ fører/dommer 1 2 3 4 5 Po P K

NES Stordasvartens Brego NO46322 /21  Roger Solvang Dommer: Stein Johansen 8 6 6 6 9 67 2 3

NEG Gokstadhaugen's Rimfrost NO50176/21, Marius Næss  Dommer: Ralf Campbell 7 7 4 4 7 58 3 2

Bergslagen Älghundklubb                                                                       Momenter

Hund /eier/ fører/dommer 1 2 3 4 5 Po P K

NES Svartpihlens AF Mynta SE 65716/2021 Eier: Mattias og Christin 

Pihlgren Fører: Christin Pihlgren Dommer: Terje Rybråten

- - - - - 0 0 1

NEG Nika NO 47815/21  Eier: Lars Aas  Dommer: Mattias Pihlgren 8 7 8 8 8 77 1 5

RESULTATER FOR KLUBBKAMPEN 2022       
PO = Poeng P = Premie K = Klubbkamppoeng (1pr = 5p, 2pr = 3p, 3pr = 2p, 0pr = 1p)

FOLLO OG ØSTFOLD EHK

vurdert sammen med dommerkollegaer 
som kommer fra forskjellige klubber for 
at bedømmelsen skal bli mest mulig lik 
over hele landet, enda viktigere enn for 
løshundprøver der prestasjonene måles 
mer i meter og minutter. Denne gangen 
var det to norske klubber, i tillegg en fra 
Sverige. Utveksling av dommere anbefales!

Så var det premieutdeling, og Oslo-Områ-
dets EHK, som hadde fått oppgaven med 
å ordne med dette i år, hadde sørget for 
fôrsekker til vinnerne og grillspyd til del-
tagere og dommere. En ekstrapremie, et 
flott sitteunderlag i tovet ull, der motivet 

var et gråhundhode laget av Ellen Krog-
stad, gikk til prøvens beste hund NEG 
Koimyras Jansan (alternativet med en 
NES gikk tilbake til den glade giver)

Follo og Østfold EHK vant klubbkampen 
med Bergslagen Älghundklubb på andre 
og Oslo-Områdets EHK på tredje plass, 
men hvilken klubb som vinner og hvilke 
premier som oppnås kommer i bakgrun-
nen for grunntanken bak klubbkampen. 
Alle er faktisk vinnere. Unge talenter får 
vist seg frem, folk med felles interesser 
kommer sammen og sørger for å skape et 
fint miljø bygget på samarbeid på tvers av 

klubb- og landegrenser. Her er det alltid 
noe å lære - for alle. Av” Bandhundjak-
tens ti bud” er det nok det 10. som det 
syndes mest mot:” Du går alltid for fort 
- du går aldri for langsomt”. 

Takk til alle deltagere, dommere og 
kjentmenn for en fin dag i elgskogen, og 
lykke til på høstens jaktprøver!

På vegne av bandhundkomitèen i Follo 
og Østfold EHK

Ski 21/8-2022
Ralf Campbell (prøveleder)
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Os prøva  
– vår nye Engerdalsprøve

Os prøva ble avholdt 30 og 31 juli, med 
base på Os samfunnshus. Det var med 
spenning men med store forventninger, 
vi gikk til oppgaven med å erstatte den 
tradisjonsrike Engerdalsprøva med å 
flytte lengere vest i vårt aktivitetsom-
råde. Det skulle vise seg at det ikke var 
noe å bekymre seg for. Litt skiftende 
og variable vindforhold var det. Men 
de fleste ekvipasjene hadde mulighet til 
å komme for elg. Vi brukte mange av 
NM terrengene fra 2021. Og de leverte.
Det ble gått 45 skogsdager, hvorav 30 
gikk til premie. Det må vi se oss for-
nøyd med.

Prøvens beste hund ble SE 31291/2020 
Resterøds Pippi, eier Per Erik Hjelle. 
Nr. 2 ble No 45105/20 Nappsjølias 
Solan, eier Stine Ingegerd Berg, fører 

ØSTERDALEN EHK

Erik Lindstad. Nr 3 ble No Opsahl-
åsens Cita, eier Kåre Brøtmo. Beste 2 
dagers hund ble Resterøds Pippi, eier 
Per Erik Hjelle. Beste unghund ble 
Engefloens Rex, eier Ola Simensen. 
Jan Bjørshol var prøveleder med stål-
kontroll! Stein Grue var Nkk repren-
stant.

Så vil rette en stor takk til våre utmer-
kede kokker, med hjelpere! Her med 
Sølvi Bjørshol og Tove Stavås i spissen. 
Her snakker vi om høy standard. Dere 
gjør prøvehelgen komplett!

Vi må også takke alle grunneiere, som 
lot oss få disponere terrengene sine. 
Trollkroa, for fine hytter. Og Os sam-
funnshus for glimrende lokaler.

Og sist, men veldig viktig. TROLL 
MUSHING for premier!

Østerdalen Elghundklubb 
v/ bandhundkomiteen
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Asphaugen Game Fair 2022

Nord Trøndelag Elghundklubb hadde 
også i år stand på villmarksfestivalen 
Asphaugen Game fair i Steinkjer. Jeger-
podden satte i gang dette arrangemen-
tet for noen år siden, og det blir stadig 
større og mer innholdsrikt. 

Elghundklubben bidro i år med fore-
drag og raseparade, samt kaffekjele 
med sterk og god kaffe og en elghund-
prat. Det ble også solgt klær og effekter 
fra klubben. Arne Myrholdt hadde til 
og med tatt med seg en fryser med blod, 
noe som var ettertraktet salgsvare.

Det ble avholdt flere foredrag, Erik 
Asklund og Stian Haugan tok seg 
av bandhundsiden, mens Torbjørn 
Opheim snakket om løshund og om 
opplæring av valp og unghund. Terje 
Djuvsland tok for seg ettersøk.

Sissel Hermann stod for raseparaden 
lørdag, og her var interessant nok 8 av 
de 9 elghundrasene representert. Det 
var også avtale med den niende rasen, 
den russisk-europeiske laikaen, men 
den meldte dessverre forfall.

Det hadde i tilfelle blitt første gang i 
verdenshistorien at alle de ni rasene var 
representert på samme sted. Vi satser 
på at denne begivenheten finner sted 
neste år.

Rasene ble behørig presentert, og en 
god skare med publikum fulgte para-
den.

Mange var innom teltet, både elghund-
eiere og andre som gjerne ville prate. 
Festivalen bidrar positivt for oss, da 
klubben får møtt nåværende medlem-
mer, vervet nye og presentert sine raser 
for allmuen. Til tross for en regnfull 
sommer i Trøndelag var været tålig bra 
disse dagene. Folk så ut til å kose seg, 
praten gikk lett. Tradisjonen tro er vi 
nok tilbake igjen neste år, så da er alle 
velkomne til å stikke innom.

Bilde over: 
Raseparade: 
F.v: Jämthund –  Aa-Jazza, Aslaug 
Stiklestad
Norsk elghund grå – Tjelderåsen`s KB-Iza, 
Kjell Johan Hermann
Norsk elghund sort –  Hjortefall`s Fax, 
Lisbet Haugan
Svensk hvit elghund –  Skordalstrøas 
Dipa, Bjarte Tingstad
Vestsibirsk Laika tispe og hann – Zhivariis 
Akira og Zico, Kari Ann Sundvik
Østsibirsk laika – Nala, Linn Aasnes
Hälleforshund – Fark, Rolf Ole Opsal
Karelsk Bjørnhund – Losnabakkens 
NN-Nala, Maren Dalsaunet

NORD TRØNDELAG EHK

Elghunden nr. 3 | 2022         47



Separat  
bandhundprøve

Samlet Bandhundprøve

Den 20 og 21 august 2022, arrangerte 
Nord-Trøndelag EHK 2 dagers separat 
bandhundprøve. Prøven ble arrangert i 
Meråker med Gunnil Wære som prø-
veleder. Leif Karsten og Turid Haugen 
var vertskap for prøven.Leif Karsten og 
Turid var et fenomenalt vertskap for 

prøva vår, både angående oppstalling 
av hunder, overnatting og ikke minst 
bevertning. Jeg har gått som dommer 
siden 1993, og har fått første gang ser-
vert 3 retters middag. Så nå er lista lagt.

Til tross for delvis blikkstille "umulig" 

I regi av NTEHK ble det helga 6.-7.
aug arrangert 2 dagers bandhundprøve, 
basen for samlaprøven var VJFF sitt 
skyteanlegg i Verdal kommune. God 
deltakelse med 3stk 1-dags prøver og 
6stk 2-dagersprøver, totalt 15 prøveda-
ger i skogen. Selv med litt skiftende vær 
og vindforhold ble det gode prestasjo-
ner i forskjellige premiegrader. Det var 
deltakelse av både uerfarne og erfarne 
ekvipasjer, derav en ekvipasje som opp-
nådde sitt NJ(B)CH denne helgen. 
Vi gratulerer denne ekvipasjen og alle del-
takerne med godt gjennomført prøvehelg.

Det ble sosialt på kveldene både uten-
dørs og inne i klubbhuset til VJFF. 

Overnatting ble på golv inne i en 
trebygget lavvo, i telt, campingvogn 
og inne i klubbhuset. Mat ble servert 
i klubbhuset av 3 damer som stilte på 
kjøkkenet i helgen. Maten ble levert av 
Inderøy Catering. 

Premieutdeling søndag etter dommer-
møtet. 

Premier sponset av lokale selskaper og 
bedrifter. Takk til dere 

Mvh prøveleder Rune Morten Haug

NORD TRØNDELAG EHK

Men navn og plassering fra venstre er:
1.fv: 4.plass Ola Kristian Johansen med 
NO37078/20 Hunter`s Favorite Iris
2.fv: Beste 1-dags hund og med denne 
prøven oppnådd kriteriene for champio-
nat Rolf Åge Brevik med NO44005/16 
Tålihaugens Arjen
3.fv: 5.plass Frank Johansen med 
NO46320/21 Stordasvartens Betty B
4.fv: 2.plass og prøvens beste unghund, 
Truls-Even Norli med NO37420/21 
Kirilåsens Kayaq
5.fv: 1.plass, Beste 2-dagershund og prø-
vens høyeste poengsum på en prøvedag, 
Kristin Vangstad med NO34248/20 
Klettfjellet’s B-Shakira
6.fv. 3.plass, Bjørnar Gundersen med 
NO37419/21 Kirilåsens Aira

Nyutdannet bandhunddommer, Margit 
Stangring. Utdannelsen fullført under 
helgas arrangement.

48         Elghunden nr. 3 | 2022     



værforhold ble det bra med premiering, 
noe som indikere at det er mange flinke 
ekvipasjer rundt om.Prøvens beste hund 
ble svarthund Røsshaugens Always 
Catch med fører Odd Erik Trønnes 
med henholdsvis 83 p dag 1 og 67 p 
dag 2.

Vi fikk et uforbeholdent skryt av 
elghundklubbens representant for 
gjennomføring av prøven, noe som ga 
mersmak.I den forbindelse må det gis 
skryt til prøvens leder Gunil Wære for 
hennes ordentlighet i gjennomføringen. 
Gunnil er en trivelig og meget god 
representant for bandhundmiljøet her 
i Meråker, som må benyttes ved flere 
anledninger. Morro å få bærre skryt tå 
alle involverte.

Så vi håper Meråkerprøva blir en årlig 
«tildragelse".

Meråker 
Johan Sverre Langsjøen

NORD TRØNDELAG EHK

Stemning: Spent fører med jemte i åpentvær i kantarellskog.

Prøvens leder Gunnil Wære og prøvens 
vinner Odd Erik Trønnes med svarthun-
den Røsshaugen,s Always A Catch.

Vår eminente prøveleder Gunnil i sitt rette element.
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Flesbergprøva 2022

Lørdag 17.september arrangerte vi for 
andre gang Flesbergprøva. Dette er en 
samlet 1-dagsprøve.

Tor Klokseth var prøveleder og Ellen 

N. Tråen var NKK representant.

14 hunder deltok. Av disse gikk 2 til 
1. premie, 1 til 3. premie og resten 
fant dessverre ikke elg denne dagen. 

Vi gratulerer prøvens vinner Oryx av 
Vintervidda og eier Tom Saastad med 
1. premie og 86.5 poeng!

 

BUSKERUD EHK

Dommermøte Kongsbergprøva
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Kongsbergprøva 2022

Premieliste
31-22004 - Buskerud Elghundklubb, Buskerud 04.11.2022 - 05.11.2022

Skrevet ut: 5. nov. 2022 Side 1 av 2

Nr Dato Rase Hund Eier Fører Dommer Poeng Premie
 Dag Tot Dag Tot
1009 04.11.2022 Norsk Elghund 

Grå
NO42315/20 - Birk Godø, Elise Dahl Sommerstad, Kjell 

Kristian
Egedahl, Henning 82,5 1

2009 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO42315/20 - Birk Godø, Elise Dahl Sommerstad, Kjell 
Kristian

Tråen, Ellen 
Nørstegård

81 163,5 1 1

1008 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO45099/21 - Seterlia's B-C 
Vera

Moland, Mons 
Kjærås

Moland, Mons 
Kjærås

Kolbjørnsrud, Geir 
Erland

73 1

2008 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO45099/21 - Seterlia's B-C 
Vera

Moland, Mons 
Kjærås

Moland, Mons 
Kjærås

Trondrud, Andre 70,5 143,5 1 1

1004 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39824/20 - Koimyra's Kvist Indresæter, 
Thomas

Indresæter, Thomas Skatvedt, Lars Inge 65 2

2004 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39824/20 - Koimyra's Kvist Indresæter, 
Thomas

Indresæter, Thomas Klokseth, Tor 63,5 128,5 2 2

1001 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41318/20 - Trånatten's Nero Kravik, Tore Kravik, Tore Klokseth, Tor 37,5 0

2001 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41318/20 - Trånatten's Nero Kravik, Tore Kravik, Tore Sønju, Knut 66 103,5 2 0

1017 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41315/20 - Trånatten's 
Storm

Haugen, Frode Haugen, Frode Moen, Kjetil 92,5 1

2017 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41315/20 - Trånatten's 
Storm

Haugen, Frode Haugen, Frode Stenbek, Kim 9,5 102 0 0

1010 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO43054/20 - Brånajota's 
Buster

Gleditsch, Bjørn 
Ole

Gleditsch, Bjørn Ole Gjerde, Ole Vidar 17 0

2010 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO43054/20 - Brånajota's 
Buster

Gleditsch, Bjørn 
Ole

Gleditsch, Bjørn Ole Skatvedt, Lars Inge 84 101 1 0

1013 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO40445/18 - Kasper av 
Hatteråsen

Herland, Asmund Herland, Asmund Green, Per 88,5 1

2013 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO40445/18 - Kasper av 
Hatteråsen

Herland, Asmund Herland, Asmund Svendsen, Lars Ole 12,5 101 0 0

1011 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39530/21 - ON Cocos Hansen, Max Bern Hansen, Max Bern Sønju, Knut 17 0Premieliste
31-22004 - Buskerud Elghundklubb, Buskerud 04.11.2022 - 05.11.2022

Skrevet ut: 5. nov. 2022 Side 2 av 2

2011 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39530/21 - ON Cocos Hansen, Max Bern Hansen, Max Bern Simensrud, Trond 83,5 100,5 1 0

1005 04.11.2022 Jämthund FI55665/20 - Näsjämtens 
Hector

Bøhn, Knut 
Herman

Bøhn, Knut Herman Narverud, Ola 82 1

2005 05.11.2022 Jämthund FI55665/20 - Näsjämtens 
Hector

Bøhn, Knut 
Herman

Bøhn, Knut Herman Kolbjørnsrud, Geir 
Erland

12,5 94,5 0 0

1006 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO45304/19 - Losnabakken's 
A-M LUCAS

Borgen, Haakon 
Fredrik

Borgen, Haakon 
Fredrik

Trondrud, Andre 71 1

2006 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO45304/19 - Losnabakken's 
A-M LUCAS

Borgen, Haakon 
Fredrik

Borgen, Haakon 
Fredrik

Bekkeseth, Robin 14 85 0 0

1012 04.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41409/20 - TeamTTs 
Khaleesi

Redalen, Eldar 
Moen

Redalen, Eldar 
Moen

Vikan, Torstein 
Gårder

35 0

2012 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO41409/20 - TeamTTs 
Khaleesi

Redalen, Eldar 
Moen

Redalen, Eldar 
Moen

Gjerde, Ole Vidar 15 50 0 0

1007 04.11.2022 Jämthund NO45530/20 - My Hunter 
Selma

Groseth, Lars Groseth, Lars Tråen, Ellen 
Nørstegård

17,5 0

2007 05.11.2022 Jämthund NO45530/20 - My Hunter 
Selma

Groseth, Lars Groseth, Lars Moen, Kjetil 11 28,5 0 0

BUSKERUD EHK

Fredag 4 og lørdag 5. november arran-
gerte vi Kongsbergprøva. Dette er en 
samlet 2-dagsprøve.

Herbrand Skriudalen var prøveleder og 
Ola Narverud fra NKK representant. 
14 hunder deltok. Etter dag 1 var det 
7 hunder med 1. premier og 2 med 
2.premie. De fem siste fant dessverre 

ikke elg. Alle hunder var i hus innen 
midnatt. 

Dag to stilte 12 hunder. 4 hunder fikk 
over 70 poeng, men det var kun 2 hun-
der som totalt fikk nok poeng til at 2- 
dagsprøven ble godkjent. Dette var Birk 
med totalt 163,5 poeng og Seterlia’s B-C 
Vera med 143,5 poeng. Vi gratulerer 

vinneren Birk, eier Elise Dahl Godø og 
hundefører Kjell Kristian Sommerstad 
med seieren.

Vi vil også takke grunneiere, kjent-
menn og dommere for jobben de gjør 
slik at vi får arrangert prøver. 
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Aktiviteter sommer-høst

Sør–Trøndelag Elghundklubb har som en 
av våre hovedmålsettinger for året 2022, å 
øke aktiviteten i klubben. Det er tydelig at 
hundefolk setter pris på dette, for vi har 
stor deltakelse på de fleste av våre arran-
gement. Her beskrives noe av aktiviteten:

UTSTILLINGER
På vårhalvåret arrangerte vi Trondheims-
utstillinga, og der hadde vi hele 134 hunder 
til bedømming. Det er veldig gledelig at 
så mange hundeeiere prioriterte å stille på 
Trondheimsutstillinga. Før utstillinga ble 
det arrangert ringtreninger der dyktige 
instruktører stiller opp og sørger for grun-
dig veiledning. Mulighet for å få målebrev 
ble det også. To dyktige og hyggelige dom-
mere, Siv Sandø og Rune Tyvold, gjorde 
sitt for et vellykket arrangement.

Høstutstilling arrangerer vi også. Det er 
Orklandutstillinga, og den arrangeres 
13.november. Vi håper at mange stiller 
hundene sine på utstilling da også!

MEDLEMSKVELDER / TEMAKVELDER
Sommerhalvåret har også inneholdt 
mye aktivitet. Det er arrangert 3 stk 

SØR TRØNDELAG EHK

Bandhundkurs

Bandhundprøve

Samlet blodsporprøve. Sæterdalsprøven

Bilde 29-1 Bildetekst: 
Bilde 29-2 Bildetekst: 
Bilde 29-3 Bildetekst: 
Bilde 29-4 Bildetekst: 

Medlemsmøte

medlemskvelder / temakvelder med 
variert innhold, fra blodspor/ettersøk, til 
foring og trening av jakthunder. 

BANDHUND ARRANGEMENT
STEHK arrangerte flere bandhund 
arrangement i 2022: Bandhundprøve i 
Øksendalen med 23 skogsdager. Selbu-
prøven med 17 skogsdager. Orkdalsprøven 
med 25 skogsdager. Bandhundkurs på 
«Samatun» Lundamo med 21 deltagere.
Til sammen har vi 156 påmeldte skogs-
dager med bandhundprøver. De fleste av 
disse er gjennomført, og de resterende vil 
bli gjennomført ila høsten.

BLOD – OG FERSKSPOR
Når det gjelder ettersøksprøver, så er 
det påmeldt 105 blodsporprøver og 94 
fersksporprøver. Sæterdalsprøva, som er 
en samla blodsporprøve for både AK og 
Elitespor, ble gjennomført på slutten av 
mai. Også de fleste av blod – og fersk-
sporprøvene er gjennomført, og de som 
ikke er gjennomført, vil bli gjennomført 
ila høsten. 

LØSHUND ARRANGEMENT
Nå er vi også i gang med løshundprøver. 
Det er mange påmeldte prøver som i 
skrivende stund ikke er gjennomført, 
men løshundkomiteen jobber med å få 
ut dommere til de påmeldte hundene.
Gauldalsprøven står for tur, og denne 
gjennomføres 04. – 06. november.

KURS / KOMPETANSEHEVING
STEHK har gjennomført flere kurskvel-
der for gjennomgang av nye regler, samt 
nytt skogskort, både for bandhunddom-
mere og løshunddommere.

DET ER I MØTET MED HVERAN-
DRE VI KAN BLI ENDA BEDRE, OG 
DET ER OGSÅ DA VI FÅR IVARE-
TATT VÅR STØRSTE LIDENSKAP: 
ELGHUNDEN! 

SØR - TRØNDELAG ELGHUND-
KLUBB VIL TAKKE SINE 
MED LEMMER OG ANDRE HUN-
DEFOLK SOM HAR DELTATT PÅ 
VÅRE ARRANGEMENT! 
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Gauldalsprøven 2022

Sør Trøndelag Elghundklubb arran-
gerte vår tradisjonelle samla løshund-
prøve, Gauldalsprøven, helga 4.-6. 
november. Værgudene var i år på vår 
side, snøfrie terreng og topp forhold over 
hele området hører med til sjeldenheten 
i Trøndelag i begynnelsen av november.

Prøveterreng ble benyttet på flere steder 
i Gauldals område, fra Lundamo i nord 
til Budal i sør.
Rognestunet (gamle Rognes skole) var 
hovedkvarter for arrangementet. Prak-
tiske lokaler, med stort fellesrom og 
overnattingsmuligheter for både dom-
mere og hundeførere. Vi hadde i år godt 
med påmeldte hunder, 12 todagers og 
2 endags hunder. På grunn av fort-
satt pågående jakt i store deler av våre 
områder, fikk vi noen utfordringer med 
dommerkapasitet. Med god hjelp fra 
dommerkollegier fra Østerdal Elghund-
klubb klarte vi å få ut 7 todagershunder.

På tross av en etter hvert noe redusert 
elgbestand i våre områder, så kom 
de aller fleste hundene for elg under 

prøven. Noen svært gode resultater 
fikk vi også.Det ble totalt seks stk. 
1.premier, en stk. 2.premie og fem stk. 
0 premier på til sammen 12 skogsdager  
I anledning arrangementet hadde vi i 
år fått tildelt en Tracker Artemis fra 
Elghundforbundet. Denne ble satt opp 
som premie til prøvens beste hund. 

Vinneren av prøven og Tracker̀ n ble 
Karelsk Bjørnehund, Losnabakkens 
N-N Atlas med eier Lars Gunnar 
Storli. Atlas gikk til 1.prmie begge 
dager med samlet poengsum på solide 
169 poeng. Tett fulgt av Norsk Elghund 
Grå, Losnabakkens P-S Johannes og 
Jan Terje Heksem også med 1.premie 
begge dager og 167,5 poeng. Storeslem 
til Kennel Losnabakken her altså. 

Vi gratulerer prøvevinner og øvrige 
deltagere med gode resultater.
Vi ønsker å takke lokal sponsor, Hand-
ler & OT Products AS for leveranse av 
hundfor til premiering.
Stor takk også til alle dommere som 
tok seg tid til dømming i en hektisk 

elgjakttid, og ikke minst til grunnei-
ere som stilte sine terreng til disposisjon. 

Vi takker alle for ei trivelig helg.

Sør Trøndelag Elghundklubb
Jan P. Løseth

SØR TRØNDELAG EHK

Premieliste
31-22008 - Sør-Trøndelag Elghundklubb, Gauldalsprøven 05.11.2022 - 06.11.2022

Skrevet ut: 6. nov. 2022 Side 1 av 1

Nr Dato Rase Hund Eier Fører Dommer Poeng Premie
 Dag Tot Dag Tot
1004 05.11.2022 Karelsk 

Bjørnhund
NO50284/20 - Losnabakken's N-
N ATLAS

Storli, Lars 
Gunnar

Storli, Lars 
Gunnar

Løseth, Jan Petter 77 1

2004 06.11.2022 Karelsk 
Bjørnhund

NO50284/20 - Losnabakken's N-
N ATLAS

Storli, Lars 
Gunnar

Storli, Lars 
Gunnar

Langøien, Peder 92 169 1 1

1001 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO53235/19 - Losnabakken's P-
S JOHANNES

Heksem, Jan Terje Heksem, Jan 
Terje

Solbergløkk, Odd 
Joar

78 1

2001 06.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO53235/19 - Losnabakken's P-
S JOHANNES

Heksem, Jan Terje Heksem, Jan 
Terje

Aune, Stian 89,5 167,5 1 1

1007 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39826/20 - Koimyra's Kjell Brennodden, 
Eivind

Brennodden, 
Eivind

Kregnes, Audun 
Langtjernet

86,5 1

2007 06.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO39826/20 - Koimyra's Kjell Brennodden, 
Eivind

Brennodden, 
Eivind

Rønningsgrind, Odd 
Ivar

23 109,5 0 0

1002 05.11.2022 Jämthund NO38622/20 - Bjønnlosen's Bella Olsson, Jan 
Roger

Olsson, Jan 
Roger

Aune, Stian 66 2

2002 06.11.2022 Jämthund NO38622/20 - Bjønnlosen's Bella Olsson, Jan 
Roger

Olsson, Jan 
Roger

Hans Kjetil Belsvik 42,5 108,5 0 0

1006 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO43738/19 - Snoop-Dogg Lillebo, Vebjørn 
Trøan

Lillebo, Vebjørn 
Trøan

Gunnes, Torbjørn 4,5 0

2006 06.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO43738/19 - Snoop-Dogg Lillebo, Vebjørn 
Trøan

Lillebo, Vebjørn 
Trøan

Tovmo, Terje 75 79,5 1 0

1005 05.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO35506/20 - Cerzi Rye, Aud Lillian 
Holøien

Rye, Ole Julius Rønningsgrind, Odd 
Ivar

12,5 0

2005 06.11.2022 Norsk Elghund 
Grå

NO35506/20 - Cerzi Rye, Aud Lillian 
Holøien

Rye, Ole Julius Løseth, Jan Petter 8 20,5 0 0

Prøvevinner Atlas
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Interjaktprøven 2022

Den 4. november ble Norges største 
elghundprøve noensinne, Interjakt-
prøven, arrangert i regi av Hedmark 
Elghundklubb.  Arrangementet var lagt 
til Milepelen i Nord-Odal kommune og 
terrengene gikk fra Kongsvinger i syd 
til Ringsaker i nord.

Planleggingen av denne prøven startet 
allerede i april måned.  Vi tenkte først at 
vi kunne hatt et samarbeid med andre 
klubber på det sentrale Østlandet, men 
flere av de andre klubbene hadde andre 
arrangement og andre prioriteringer 
denne høsten.   Vi bestemte oss derfor 

for å gjennomføre dette i regi av Hed-
mark Elghund Klubb.

Vi fikk på plass en arrangementskomite 
som kjapt kom opp med ideen om en 
riktig stor løshundprøve med et sterkt 
konkurransemoment. Vi ønsket hun-
der i alle aldre der det viktigste var at 
vi skulle kåre den beste hunden den 
dagen.  Komiteen ønsket også at prøven 
skulle starte med defilering av hundene 
dagen før, jegermiddag med trekning 
og sosialt samvær kvelden før prøven.  
For å få til ytterligere interesse rundt 
prøven bestemte vi oss for å kontakte 
Jegerpodden for å høre om de var inter-
essert i et samarbeid.  De fortalte da at 
de skulle prøve ut et konsept under NM 
for løshund, og de ville gjerne bidra inn 
i Interjaktprøven også.  Etter hvert ble 
det også bestemt at vi skulle koble på 
Naturkanal 1 for å få sendt store deler 
av arrangementet live på tv.  

For å få på plass en slik prøve er vi 
helt avhengige av å få på plass gode 

HEDMARK EHK

sponsorer.  Komiteen ønsket et gevær til 
vinneren og kontaktet derfor Interjakt 
ved Mattias Berglund.  De var selvfølge-
lig positive og vinnerpremien, en Mau-
ser M18 med kikkert og lyddemper, 
var på plass.  Medlemmer i Hedmark 
Elghund Klubb ble kontaktet for å få på 
plass ytterligere sponsorer og gjennom 
iherdig nettverksjobbing på sensomme-
ren og tidlig høst hadde vi klart å få på 
plass sponsorer for nærmere kr.300.000.  
Det er vi utrolig takknemlige for!

Påmeldingen til prøven ble etter hvert 
åpnet og bare i løpet av noen timer hadde 
vi nærmere 20 hunder påmeldt.  Da fris-
ten gikk ut hadde vi 54 påmeldte hunder, 
men mange tok kontakt etter fristen gikk 
ut og vi kunne enkelt hatt 70 hunder.  
Samtidig ble det jobbet intens med å få 
på plass terreng og dommere.  Vi hadde 
en del dommere fra egen klubb men 
innså raskt at vi måtte kontakte andre 
klubber for å få på plass nok dommere.  
Dette resulterte i dommere fra en rekke 
klubber i Sør-Norge, der de som kjørte 

Pallen med hundene

Interjakt premie
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lengst hadde 100mil frem og tilbake.  
Tusen takk til dere for at dere stilte opp!

Så nærmet dagene seg.  Torsdag 3.novem-
ber kl.0900 møtte komiteen på Milepelen.  
Vi var alle spente på om planleggingen og 
det arbeidet vi nå hadde lagt ned skulle 
fungere i praksis.  Fra kl.1300 til 1500 
kom det dommere og hundeførere fra 
store deler av landet, men også fra Sve-
rige og Finland.  Kl.1530 gjennomførte 
vi defilering av 48 hunder, kl.1745 var det 
dommermøte og kl.1900 var vi alle klare 
til middag med trekning av terreng.  

Vi fikk leder av den finske jämt-og 
gråhundklubben, Jukka Immonen, 
opp på skjerm og han ble intervjuet 
om konkurransevirksomhet og avl på 
elghunder fra et finsk synspunkt.  Han 
var glad for at vi også så verdien i disse 
prøvene.  Formann i Norske Elghund-
klubbers Forbund, Endre Stakkerud, 
holdt en tale rundt verdien av det å tref-
fes og gjennomføre samlede prøver.  Så 
startet trekningen.

48 hundeførere ble koblet til 48 dom-
mere, kjentmenn og terreng.  Dette gikk 
knirkefritt og alle var veldig motiverte 
for å få en bra dag i skogen dagen etter.  
Stemningen begynte også å bli veldig bra 
rundt bordene da trekningen var ferdig.

Dagen etter var det frokost kl.0500 
og slipp kl.0800.  Jegerpodden hadde 
sending fra kl.0730 og de fikk mange 
gjester i studio i løpet av dagen.  Det ble 
elgkontakter for mange i løpet av de 2 
første timene, mens noen måtte jobbe litt 
lenger før de klarte å finne elg.  På det 
meste fulgte 1100 med på Tracker live 
så det var tydelig at dette fenget mange.

Etter hvert kom de første ekvipasjene 
inn og dommermøtene kunne begynne.  
Det viste seg at noen ikke hadde funnet 
elg, noen hadde funnet elg som var lite 
samarbeidsvillig mens andre hadde gått 
til gode premieringer.  Vi hadde som 
mål å ha alt ferdig til middag og premi-
eutdeling til kl.1900 og den tidsplanen 
klarte vi å holde.

Kl.1900 var salen igjen full og etter en 
bedre middag skulle vinneren kåres.  
Samtlige 48 startende fikk premier.  
Prøveleder Kjell-Arild Haugen tok alle 
gjennom premielisten og til slutt skulle 

HEDMARK EHK

pallen ropes opp.  Før det skulle imid-
lertid noen «spesialpremier» deles ut:
Beste kvinnelige hundefører:
Julie Slettetveit
Yngste hundefører:
Alf Berger Foseid (17 år)
Beste premierte hanne under 24 mnd: 
Vatnebù s Dag
Beste premierte tispe under 24 mnd: 
Ble ikke gitt ut denne gangen

Så skulle pallen kåres og nr.3 som ble 
Tinnloseǹ s Mika til Stian Andre Hare-
stad med 87.5 poeng, nr.2 ble Losklangeǹ s 
C-Stella til Arne Røynland med 90.5 
poeng og vinneren med 91.5 poeng ble 
Bringspitteǹ s Grom til Trond Kaarfald.  

Gratulerer til alle som gikk til premie!
Fra prøvekomiteen vil vi bare få takke 
alle sponsorer, dommere, kjentmenn 
og deltagere som ønsket å være med 
på Interjaktprøven 2022.  Vi har fått 
masse positiv respons på arrangementet 
under og etter prøven og satser på at 
dette er noe som både Hedmark Elg-
hund Klubb og andre klubber kan og 
vil gjenta i årene som kommer.

Tusen takk til alle!
For arrangementskomiteen:

Stein Engebråten

Bilde av Tracker 

Jegerpodden
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Nordmarksprøven 2022

Tekst: Ellen Tråen. Foto: Sandra Henriksen 

Nordmarksprøven er en spesiell jakt-
prøve med en sjelden lang historie. Kjell 
Petter Pettersen fortalte om historien 
rundt denne prøven og jaktprøver sin 
opprinnelse i Norge. Nordmarksprøven 
er landets eldste 2 dagers prøve og ble 
første gang avholdt i 1953.

Løwenskjold som er grunneier har stilt 
sin skog til disposisjon hvert år siden. Oslo 
området elghundklubb kan benytte 21 ter-
reng i forbindelse med jaktprøven. Samt-
lige ekvipasjer og dommere kjører samlet 
inn til Kikut fra Hakadal og Sørkedalen 
inn til Kikut sua der alle bor. Dette gir 
en egen atmosfære og gjør prøven til en 
fin sosial prøve der en er uforstyrret uten 
ytre påvirkninger. På kvelden er det felles 
trekning og middag. Mandag kveld er det 
trekning og jegermiddag. 
Kjell Petter Pettersen fortalte også om 
damenes rolle i elghund sammenheng 
og kunne fortelle at dette ikke er nytt at 
damer deltar og har denne interessen. 
Han fortalte om Marit Løwenskjold og 
Astrid Granbakken sin interesse for løs-
hundjakt og elghunder i en tid det ikke 
var like mange damer som nå. I år var 
det damer som deltok med egne hunder 
og som dommere. 

Nordmarka byr på flotte terreng med 
god elgtetthet. Et av terrengene er Kikut 
platået, dette terrenget ble fra gammelt 
av fredet av Løwenskjold for at det skulle 
være et uforstyrret område for å sikre 
oppvekstforhold for elgstammen i Nord-
marka. Det var bare kongen som fikk 
lov til å jakte i dette området tidligere. 

Oslo områdets Elghundklubb takker 
Løwenskjold for at de fortsatt kan 
benytte områdene til å avholde denne 
særegne jaktprøven med lange jakt og 
prøve tradisjoner. 

Resultater Nordmarksprøven 
Det var 14 hunder som stilte til start 
under årets Nordmarksprøve under 
svært krevende værforhold med mye 
nedbør. Været gjenspeiler årets resul-
tater med få som gikk til premiering 
første dag. Dag 1 var det store ned-
børsmengder og lite lukt for hundene 

OSLO-OMRÅDETS EHK

Fra venstre: Harald Bredesen, Lars Petter Løken og Ole Anders Stenby

Lars Petter Løken og Gunnar Sætersmoen

Kjell Petter Pettersen

i skogen. Det førte til bare en ekvipasje 
som gikk til 1 premie første dagen. 

Dag 2 var det bedre forhold og resulatet 
ble vesentlig bedre med 6 hunder som 
gikk til 1. premie og 2 hunder som gikk 
til en 3. premie denne dagen.

På grunn av de vanskelige forholdene 
første dagen av prøven var det til slutt 
kun 2 hunder gikk til 1. premie for  
2-dagersprøve:
NEG;  Småtjernets Kvikk NO42354/10 
Lars Petter Løken 156 poeng  
Jämthund; Iverkammeǹ s B-Darja 
NO38119/19 Gunnar Sætermoen 
150 poeng
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DEADLINE
For innlevering av

material til neste utgave.

15.03.2023

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.

OSLO-OMRÅDETS EHK
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Svenn Magnus Runde har utfordret meg til å 
definere en fullkommen bandhundprøve, og 
det kan jeg ikke si nei til, for det var på tide at 
dette spørsmålet ble tatt opp. Selv har jeg aldri 
hatt gleden av å dømme en slik hund, men jeg 
har gjort meg noen tanker om hva som kreves 
for å oppnå full score i alle fem momenter. Jeg 
skal si min mening, og så får andre fylle på. 

Tekst: Ralf Campbell

Den 7. august 2015  var en historisk dag for bandhundprø-
ver i Norge. Da gikk en hund for første gang til 100 poeng. 
Fullkomment, med andre ord. Helt perfekt! Bedre kan det 
ikke gjøres i følge jaktprøvereglene.. 

Det var NEG Smalmyras S-M Ask til Ellen Krogstad som 
brøt ”lydmuren” i Kvinesdal  dette året på NMs første dag  
hvor Knut Thoner var dommer. Selv hadde jeg dømt NEG 

Loshundens Hera til Trond Anders Nilsen. Knut og jeg delte 
rom på hotellet og vi satt og skrev skogskortene våre før dom-
mermøtet. ” Jeg har gått med en fantastisk god hund i dag”, 
sa jeg. ”Aldri har jeg gitt så mange poeng før, det ble nesten 
hundre”. ”Det samme gjelder for meg også”, svarte Knut.  
”Det er så mye at jeg nesten ikke tør si det høyt”. ”Få høre”, sa 
jeg. Så leste han opp det han hadde skrevet. For hvert moment 
hadde han gitt 10 poeng, og for hvert moment spurte jeg om 
noe kunne vært bedre, Nei, alt hadde vært fullkomment.  Per-
fekt. ”Da støtter jeg deg”, sa jeg, og det gjorde dommermøtet 
en time senere også , uten en eneste innsigelse. Det var litt 
overraskende ettersom ingen hund tidligere hadde oppnådd 
100 poeng, men hans forklaring og den detaljerte konklusjo-
nen etterlot tydeligvis ingen tvil. Bare èn dommer rakte opp 
hånden for å gi en kommentar. Da ble jeg litt svett, sa Knut, 
men Torkild Mosebø kunne bare bekrefte at dette resultatet 
ikke var noen tilfeldighet. Under NM to år tidligere hadde 
Ask oppnådd 97 poeng med 7 i sporing som var beholdt fra 
første dag. 

Hvordan ser skogskortet for en fullkommen bandhundprøve 
ut?  Jeg velger å bruke prøven til Ask som eksempel. 

MEDLEMSSIDER

En fullkommen bandhundprøve 

Ellen Krogstad med Smalmyras SM Ask
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NM  BANDHUND 7/8-2015
05.45 Starter prøven i nordvestlig vind, delvis stille 15 grader.
06.50 Får Ask overvær, begynner innpåstilling.
07.10 Stopper hunden, markerer tydelig. Prøvegruppen ser et 
dyr på 60 meter. Ask ser og har vær av dyret. Taus og rolig, 
setter seg.
07.20 Starter sporing som går særdeles godt 30 min.
09.30 Ask får overvær, begynner innpåstilling, og etter 100 
meter markerer Ask tydelig, setter seg og viser oss 5 hjorter. 
Ask sitter og ser på dyra , avstand ca 20 meter.
10.30 Nytt overvær, stiller innpå fram til 10.40. Ask setter 
seg og markerer, vi ser en kolle på 15 meter. Ask helt taus 
og rolig, også da dyra tar ut. Overværsarbeid ca 100 meter i 
nesten vindstille vær.
11.45 Er ved båten og avslutter prøven

Konklusjon: Ask bruker vær og terreng på en fullkommen 
måte, tross vanskelige forhold, Hvis været blir borte setter 
han seg og venter til det kommer igjen. Han jobber i dag 
fullkomment under vanskelige forhold, til tider stille, tåke og 
regn. Er rolig og sikker når den stiller  innpå, enkelt å se på 
hunden hvor dyra står.  Er fullkommen framfor og ved syn 
på dyra. Sporing fullkomment. Fullkomment samarbeid med 
dyktig fører. 100 poeng og 1pr. Knut Thoner (sign)

For første gang hadde en hund oppnådd 100 poeng. Knut 
Thoner er en erfaren dommer, men  hadde aldri tidligere 
dømt en prøve uten å trekke for noe. Ingen hadde gjort det. 
Det kreves mot for å bryte en slik psykologisk barriere, og 
det er utfordrende å være den første. Alt er lettere når noen 
har gått opp løypa.

PÅ VEI MOT DEN FULLKOMNE PRØVEN
Hva er grunnen til at det tok så lang tid  – helt til 2015 – før 
den fullkomne bandhundprøven ble registrert?  Det vil kreve 
for mye plass å gjøre en grundig analyse, men skogskortene 
til de 15 NM-vinnerne 1994-2021 inneholder opplysninger 
som kanskje kan si litt om hva som kan ha påvirket domme-
rens poengsetting opp gjennom årene. Jeg har notert antall 
hendelser for hver dag, hvor lange opptrekkene var, hvor stor 
avstand det var mellom hund og dyr og  hvor mange poeng 
som ble gitt for hvert moment, samt totalsum.

NM 1994: Nr 1: NEG Kaisa 07803/90, 
Halvor Bjørken, N-T EHK,  
DAG  1 8 8 8 7 10 8 0 P 2 PR

DAG  2 8 8 8 8 10 8 2 P 1PR 1 5 2 P

Dag 1: Antall hendelser: 2. Opptrekk 300m+/200m. 
Dommer ser elg på 50m /sprangspor. (Prøvereglene den 
gang krevde at hunden måtte se elgen for å få 1pr)
Dag 2: Antall hendelser: 4. Opptrekk: 150m/ m?/ m?/ m? 
Ser elg på: 15m/50m/sprangspor/sprangspor. 

NM 1996: Nr 1: NEG Tjelderåsens Lone 
40749/90, K. A. Aasland, N-TEHK

DAG  1 9 8 9 9 10 8 8 P 1PR

DAG  2 7 7 7 9 10 7 7 P 1PR 16 5 P

Dag 1: Antall hendelser: 2. Opptrekk: 
m?/m?. Ser elg på 30m/ 150m
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opptrekk 150m. Ser elg på 40m

NM 1998: Nr 1: NEG Felin  14044/95, 
Brynjar Holmli, N-T EHK

DAG  1 8 8 8 7 9 7 9 P 1PR

DAG  2 7 7 8 8 10 7 7 P 1PR 1 5 6 P

Dag 1: Antall hendelser: 2. Opptrekk 250m/ 
300m. Ser elg på 70m/sprangspor 
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opptrekk 100m. Ser elg på 30m

NM 2000: Nr 1: NES Seira 14277/95, 
Stein Sørløkk, S-T EHK

DAG  1 9 9 9 10 9 9 2 P 1PR

DAG  2 9 9 9 9 10 9 2 P 1PR 18 4P

Dag 1:Antall hendelser: 3. Opptrekk 200m/100m/200m. 
Ser elg/hjort på 30m/100m/sprangspor.
Dag 2: Antall hendelser: 3. Opptrekk 230m/150m/250m. 
Ser elg/hiort på 50m/sprangspor/sprangspor

NM  2002: Nr 1: NEG Fagerjordens Kaisa 
00490/99, Ralf Campbell, F&Ø EHK

DAG  1 9 8 9 9 9 8 7 P 1PR

DAG  2 9 9 9 8 9 8 8 P 1PR 1 5 2 P

Dag 1: Hendelser: 2. Opptrekk 300m/ 
250m. Ser elg på 60m/70m
Dag 2: Hendelser 2: Opptrekk 
2000m/200m. Ser elg på 80m/ 60m

NM 2004: Nr 1: NEG Tjelderåsens Z-Gjen-
dine 10084/00, Kjell J, og S. Hermann, 
N-T EHK

DAG  1 8 7 8 9 9 8 0 P 1PR

DAG  2 9 7 8 8 8 7 9 P 1PR 1 5 9 P

Dag 1: Antall hendelser: 1. Opptrekk 700m. Ser elg på 70m.
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opp-
trekk 280m. Ser elg på 80m.

NM 2006: Nr 1: NEG Tiff 06018/00, 
Rune Østgård,  HV EHK

DAG  1 8 8 8 8 9 81P 1PR

DAG  2 10 10 9 10 9 9 6 P 1PR 17 7 P

Dag 1: Antall hendelser: 1. Opptrekk 150m. Ser elg på 70m
Dag 2: Antall hendelser: 3. Opptrekk 
300m/140m/250m. Ser elg på 70m/40m/70m

MEDLEMSSIDER
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NM  2008: Nr 1: NEG Smalmyras Td 
Tyri 05685/05, John Trøen, Ø EHK

DAG  1 7 8 8 10 7 8 2 P 1PR

DAG  2 9 9 9 9 7 8 8 P 1PR 17 0 P

Dag 1: Antall hendelser: 1, Opptrekk 40m. Ser elg  på 70m 
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opptrekk 150m. Ser elg på 40m

NM 2009: Nr 1: NES Fjellbandets Vårin 
12472/07,  Tore Storhaug, Hord EHK

DAG  1 8 8 10 10 8 91P 1PR

DAG  2 10 9 10 9 9 9 4P 1PR 18 5 P

Dag1: Antall hendelser: 1.  Opptrekk 120m. Ser elg på 90m 
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opptrekk 200 m. Ser elg på 40m

NM 2011: Nr 1: Elgjaktens Hera 26190/05, 
Martin Tamnes Krog, Ø EHK

DAG  1 8 8 5 5 7 6 4P 3PR

DAG  2 8 7 7 9 7 7 5 P 1PR 1 3 9 P

Dag 1:. Antall hendelser: 1 Opptrekk 400m/ Sprangspor.
Dag 2: Antall hendelser: 1. Opptrekk 100m. Ser elg på 70m 

NM 2013: Nr 1: NES Frolingens Barack 
NO58674/10, Even Sinnes, S-T EHK

DAG  1 9 10 9 10 9 9 5 P 1PR

DAG  2 9 9 10 10 9 9 5 P 1PR 1 9 0 P

Dag 1: Antall hendelser: 2, Opptrekk 
300m/200m. Ser elg/hjort på 40m/50m
Dag 2: Antall hendelser:: 2 Opptrekk  
350m/300m. Ser elg på 60m/30m

NM  2015: Nr 1: NES Cimba frå Håggå-
stuggu NO38503/11, Morten Midtflå, 
S-T EHK

DAG  1 9 10 10 10 8 9 7 P 1PR

DAG  2 9 10 10 10 8 9 6 P 1PR 1 93P

Dag 1  Antall hendelser: 1. Opp-
trekk 60m. Ser hjort på 15m
Dag 2 Antall hendelser: 5. Opp-
trekk 100m/150m/100m/150m. 
Ser hjort på 140m/100m/50m/50m/ sprangspor

NM 2017: Nr 1: NEG Loshundens Hera,  
NO42895/12, Trond Anders Nilsen, 
S-T EHK

DAG  1 9 9 9 10 9 9 6 P 1PR

DAG  2 10 10 10 9 10 9 7 P 1PR 1 93P

Dag 1: Antall hendelser: 2. Opptrekk 
800m/300m. Så elg på 25m/sprangspor 
Dag 2: Antall hendelser: 4. Opptrekk 
550m/100m/800m/400m. Ser elg på 50m/30m/20m/150m

NM 2019: Nr 1: NEG Saga NO38506/14, 
Bjørn Grue, Ø EHK

DAG  1 10 10 9 8 10 9 4P 1PR

DAG  2 10 9 10 9 10 9 5 P 1PR 18 9 P

Dag 1: Antall hendelser: 2. Opptrekk 
300m/150m. Så elg på 60m/80m
Dag 2: Antall hendelser: 5. Opptrekk 
1100m/150m/300m/400m. Ser elg på  80m/30m/50m/60m

NM 2021: Nr 1: NEG Bergulvsetras D-A Luna 
NO36747/19, Kjell Inge Løvlund, Hed EHK.

DAG  1 10 10 10 10 10 10 0 P 1PR

DAG  2 9 10 8 10 10 9 4P 1PR 1 9 4P

Dag 1: Antall hendelser: 3. Opptrekk 
150m/170m/130m. Ser elg på 20m/70m/100m
Dag 2: Antall hendelser: 6. Opptrekk 250m/177m/130m. 
Ser elg på 70m/14m/56m/sprang-
spor/sprangspor/ sprangspor

OPPSUMMERING AV DE 15  
AVHOLDTE NM BANDHUND 1994-2021
1 Oppførsel ved søk etter elg
Det skulle gå helt til 2006 før NEG Tiff til Rune Østgård 
oppnådde 10p en av dagene i dette momentet. Snittet for begge 
dager for NM-vinnerne siden 1994 er: 8 – 8 - 7.5 – 9 - 9- 8.5 
– 9 – 8 – 9 – 8 – 9 – 9 - 9.5 – 10 - 9.5. På de tre første NM 
(1994,1996,1998) hadde vinnerne et snitt på 8 i dette momentet, 
mens i de tre siste var snittet 9.5 – en betydelig økning.  Jeg har 
ikke noe svar på årsaken, men skulle gjerne gjort et dypdykk 
på følgende parametere: Hvor stor var elgbestanden, hvordan 
var værforholdene, terrengets topografi, hundens stamtavle og  
treningsbakgrunn,  hvor stor kunnskap hadde hundefører om 
bandhundjakt og hva var dommerens bakgrunn? 

2 Evne til å finne elg
Første gang det ble gitt 10p i dette momentet var i 2006 til 
ovennevnte Tiff. Snittet for begge dager for NM-vinnerne 
siden 1994 er 8 -7.5 -7.5 -9 -8.5 -7 -9 -8.5 -8.5 -7.5 -9.5 -10 
-9.5 -9.5 -10. Også i dette momentet ser vi betydelig forskjell 
mellom 7.5- 8 i de tre første mesterskapene og 9.5 – 10 i de 
fire siste. For å forstå årsaken stiller jeg meg de samme spørs-
målene som  over. 

3 Oppførsel når den stiller inn på elg
Først i 2009, i NM nr 9, ble det gitt 10p i dette momentet. Det 
var NES Vårinn til  Tore Storhaug som oppnådde det. Snitt  
på begge dager i alle 15 NM bandhund er 8- 8- 8- 9- 9- 8- 
8.5- 8.5- 10– 6– 9.5- 10- 9- 9.5 – 9. De fire siste NM skiller 
seg ut med et høyre snitt enn de foregående, og etterlater de 
samme ubesvarte spørsmål som over. 

4 Oppførsel framfor/ ved syn av elg 
Snitt på begge dager for vinnere av NM 1994 -2021 er 7.5- 
9- 7.5- 9.5- 8.5– 8.5– 9- 9.5– 9.5– 7– 10– 10–9.5–8.5- 10. Den 
første som oppnådde 10p i moment 4 var NES Seira til Stein 
Sørløkk som vant  det fjerde NM i 2000. Ved gjennomgang 
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av skogprotokollene til vinnerne finner jeg at alle har fått 
skryt, enten det står 7-8-9-eller 10 i protokollen. Alle femten 
hundene har fått kommentarer som ”Hunden ser elgene og 
forholder seg rolig og er helt taus”,  eller ”Hunden var rolig og 
tyst da elgene tok ut”, så hvorfor noen fikk 7 eller 8, og andre 
9 eller 10 står igjen som et ubesvart spørsmål. 
  
5 Sporing
Snittet i dette momentet i de 15 siste NM er: 10-10-9.5-9.5-
9-8.5-9-7-8.5-7-9-8-9.5-10-10. I motsetning til de fire andre 
momentene har det ikke vært noen utvikling  mot høyre 
poengsetting, for det var like mange 10`ere for 25 år siden  
som i de siste mesterskapene. 

6 Antall hendelser i løpet av prøvedagen:
Fra 1994 til 2021 hadde de 15 NM-vinnerne følgende antall 
hendelser på Dag 1 og Dag 2: 2+4, 2+1, 2+1, 3+3, 2+2, 1+1, 1+3, 
1+1, 1+1, 1+1, 2+2, 1+5, 2+4, 2+5, 3+6. På de fire siste var det 
betydelig flere hendelser enn tidligere: Det er fristende å tro 
at et høyt antall har hatt en positiv innvirkning på poengset-
tingen i Moment 1, 2, 3, og 4, men svaret på dette spørsmålet 
krever en grundigere analyse.

7 Minste avstand i meter mellom hund og dyr 
Mange NM-vinnere har fått notert flere enn èn (1) hendelse 
for hver dag under mesterskapet, men her er det bare tatt med 
èn, den med minste avstand i meter mellom hund og dyr: 
50/15, 30/40, 70/30, 30/50, 80/60, 70/80, 70/40, 40/70, 90/40, 
70/? 40/30, 15/50, 25/20, 60/30, 20/14. Det kan se ut som at 
kombinasjonen mellom flere hendelser og kortere avstand 
mellom hund og dyr gir høyere poeng i Moment 4 (Oppførsel 
framfor/ ved syn av elg), men jeg har ikke belegg for å trekke 
en konklusjon.

Hvorfor det tok så lang tid før den fullkomne prøven ble gått 
og at høye poeng ble vanligere, har jeg ikke noe konkret svar 
på, men mye tyder på at det er en kombinasjon mellom flere 
faktorer.  Det kan være at hundemateriellet er blitt bedre, 
men viktigere er nok dyktigere førere med større erfaring i 
bandhundjakt,   de som kanskje har deltatt på bandhund-
kurs, kler seg riktig og tar seg lydløst frem i skogen med sin 
godt trente hund. En annen grunn kan være at dommerne nå 
forstår reglene bedre og er flinkere til å uttrykke seg skriftlig 
og muntlig. Prøveleder for Engerdalsprøven 1994 skrev i sin 
rapport at han ikke var fornøyd med all dømmingen:  ”Det 
er ofte ikke sammenheng mellom tekst og hendelsesforløp av 
alle moment ....og (hunden) mister således en premie”.  Jeg 
er sikker på at dommerne stiller bedre forberedt på dom-
mermøter nå. 

I de senere år er NM-dommerne blitt oppfordret til å bruke 
premieskalaen, særlig etter at Knut Thoner i 2015 brøt gjen-
nom ”glasstaket”, den usynlige barrieren som inntil da hadde 
hindret dommere i å gi 100 poeng. Han gjorde alt korrekt, 
våget å gi full score til en fullkommen prøve. Etter at han 
hadde gått foran har flere våget å gjøre det samme, noe som 
bl.a. gjorde at NEG Bergulvsetras D-A Luna til Kjell Berg-
lund vant NM 2021 med samme poengsum. 

Tidligere var nok dommerne generelt forsiktigere med å 
bruke både premie- og poengskalaen, Rundt tusenårsskiftet 
var alle enige om at 80 poeng var kjempebra. På dommermø-
ter ble det påpekt at ”vi må ha noe å gå på”, dvs at 9 og 10 ikke 
ble gitt i utide. Vi kjenner historien om han som skrøt av at 
han aldri hadde gitt en førstepremie, og en annen som sa til 
en NM-deltager før de startet om morgenen at han vanligvis 
ikke ga førstepremie, og den tredje, også han meget erfaren, 
som på dommermøtet sa at nå skulle han gjøre noe han aldri 
hadde gjort før - gi en førstepremie! Den tid er forbi, men kan 
pendelen ha svingt for langt den andre veien?  Har det gått litt 
inflasjon i jaget etter høye poeng? Jeg tror det, uten å kunne 
fremlegge bevis. Og noen andre spørsmål: Er det forskjell 
på prøver med elg og hjort? Er det forskjell på hunderasene? 
Jakter gråhunden på en annen måte enn svarthunden? Kan 
det tenkes at noen dommere dømmer svarthund og gråhund 
forskjellig? Igjen er det nødvendig med et dypdykk ned i 
dommerprotokollene, intervjue dommere og hundeførere for å 
komme nærmere  et korrekt svar på hva de mener er perfekt. 
Det er det dessverre ikke plass til her. 
 
HVA ER EN FULLKOMMEN PRØVE FOR MEG?
I motsetning til løshundprøver, der poengene ofte avgjøres ved 
å telle meter og minutter, bedømmes bandhunder mer ved å 
bruke skjønn. Lang erfaring hjelper, men selv etter femti år 
som prøvedommer må jeg alltid gå i tenkeboksen når  poen-
gene skal settes. Det gjelder hvert moment, og hele skalaen 
fra 1 til 10. For å diskutere hva som er en fullkommen prøve 
velger jeg å ta utgangspunkt i prøvereglene, og se nærmere 
på hvert av de fem prestasjonsmomentene slik de fremstår i 
”Jaktprøveregler for elghund – bandhund”. 

1. OPPFØRSEL VED SØK ETTER ELG
Krav for oppnå 10 poeng: Hunden arbeider målbevisst og 
selvstendig hele prøvetiden for å finne elg. Den benytter vind 
og terreng på en fullkommen måte etter dagens forhold. Den 
går lett, men bestemt i bandet og tar hensyn til terreng og 
vegetasjon i sin framferd. Hunden viser rutine og samarbeider 
fullkomment med sin fører.

Kommentar: 
Ja, jeg må svare bekreftende på alt det ovenstående for å si at 
søket er fullkomment, og for å vurdere dette momentet må jeg 
I løpet av de seks timene lære meg å lese hunden. Det blir som 
å lære seg et nytt språk, for alle hunder har forskjellig “kropps-
språk”. Noen er mer “veltalende” enn andre, men det betyr 
ikke nødvendigvis at de har et bedre søk. Jeg må ikke la meg 
imponere av en hund som stadig markerer overvær som aldri 
fører til et resultat, heller ikke undervurdere en hund som 
gjennom hele prøvedagen ikke markerer noe før det virkelig 
er elg/hjort den har I nesen. Derfor ber jeg bestandig fører om 
å si ifra når hunden tilsynelatende har teft av dyr eller spor, 
som kan bekrefte det jeg selv ser. Det forteller også noe om 
hvor godt samarbeid det er mellom hund og fører. Teoretisk 
kan hunden oppføre seg fullkomment og få 10 poeng i dette 
momentet uten at den finner elg, men da blir det selvfølgelig 
null premie. Hunden skal i størst mulig grad selv ta initiativet. 
Den skal verken bli styrt eller stå passivt og vente på signal 
fra eieren, men hele tiden vise at den søker aktivt, både når 
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den går og når den står. Når det heter i reglene at hunden 
“går lett, men bestemt I bandet” tolker jeg det som at hunden 
ikke nødvendigvis skal gå med slakk line. Linen kan godt 
være stram, men ikke så mye at det på noen måte forstyrrer 
fremdriften. Det står også at hunden skal vise “rutine”, og det 
gjør den ved av og til å stoppe helt opp for å sjekke vinden, 
gjerne ved vindstille eller når vinden snur, men også da skal 
hunden jobbe. Med dette på plass kan jeg gi 10 poeng i søk.

2. EVNEN TIL Å FINNE ELG
Krav for å oppnå 10 poeng: Hunden bruker alle sine sanser 
i et målbevisst arbeid. Den benytter vind og terreng på en 
fullkommen måte. Den arbeider rolig og kontrollert i bandet, 
og samarbeider utmerket med sin fører. Finner elg ved både 
korte og lange overværsarbeid når forholdene ligger til rette 
for det.

Kommentar: 
Dette synes jeg er det vanskeligste momentet å bedømme, 
for hvem kan garantere at hunden ikke har gått forbi elg/
hjort den burde ha merket, eller at det i det hele tatt er dyr 
i terrenget? Som regel går jeg i et prøveterreng jeg kjenner 
godt, og hvor det nylig er observert dyr. Ellers  må jeg stole på 
kjentmann. Hvor lett er det ikke da å være forutinntatt når 
hunden registrerer lite eller ingenting! Det behøver ikke være 
hundens feil, for elgen kan imellomtiden ha forflyttet seg. I 
et fremmed terreng med stor elg/hjortebestand er poengset-
ting også en utfording. For å gi 10 poeng må alle ovennevnte 
krav bli innfridd, og jeg må tro at det ikke var flere dyr. Det 
baserer jeg på funn av sportegn, eller mangel på disse, samt 
hundens søksarbeid under hele prøvetiden. Full score med 
bare 1 elg? Ja, hvis jeg tror at det ikke var flere. Kanskje er det 
en større prestasjon å finne det enslige dyret under vanskelige 
værforhold enn å stille inn på et større antall I stødig motvind.

3. OPPFØRSEL NÅR DEN STILLER INN PÅ ELG
Krav for å oppnå 10 poeng: Hunden beveger se rolig, sikkert 
og stille, den markerer tydelig hvor elgen står.  Den stanser 
når trekken forsvinner og venter til den er tilbake før den 
på nytt avanserer. På hundens adferd skal det være lett å se 
når de nærmer seg elgen. Hunden skal stoppe og klart vise 
hvor elgen er.

Kommentar: 
Et opptrekk på 1000 meter høres mer imponerende ut enn 
et på 100 meter, men begge kan være fullkomne. Det samme 
gjelder hvor mange hendelser som oppstår under prøven. Hvis 
ellers alt stemmer kan jeg godt gi 10 poeng i dette momentet 
både til en hund som har tre lange opptrekk under gode 
vær- og terrengforhold, OG til en som har ett kort opptrekk 
under tilsvarende vanskelige forhold – hvis jeg kan si til meg 
selv at bedre kan det ikke gjøres. Ikke i dette terrenget, ikke 
i dette været og ikke med denne viltbestanden.

4. OPPFØRSEL FRAMFOR/VED SYN AV ELG
 Krav for å oppnå 10 poeng: Hunden skal se elgen og være 
rolig og taus, ikke berøres av fører. Hunden skal være like 
rolig etter at elgen har gått ut. Fullkommen oppførsel.

Kommentar: 
Prøvereglene er basert på praktisk jakt, der hunden skal hjelpe 
jegeren med å komme i skuddposisjon, men det står ikke 
noe om at avstand til dyret betyr noe  på en jaktprøve. Det er 
vanskelig å presisere, og kanskje derfor med hensikt utelatt, 
men det er utvilsomt en større prestasjon av hunden å forholde 
seg rolig og taus når dyret tar ut på 30 meter med mye støy 
enn når det glir rolig ut av syne på 100 meter. Kan jeg gi 10 
poeng i det siste tilfellet? Nei, jeg tror ikke det. Da vil i så fall 
kravet til10 i dette momentet blir en svært stor sekk, som ikke 
ville skille klinten fra hveten. Etter min mening bør hunden 
bli utsatt for sterkere syns- og eventuelt lydinntrykk for å 
oppnå full score, og det skal være mulig å oppnå 10 poeng 
med bare èn (1) hendelse dersom hunden ellers oppfører seg 
fullkomment.

5. SPORING
Krav for å oppnå 10 poeng: Fullkommen sporing i minimum 
30 minutter. Er bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen 
i et behagelig tempo og med fullkommen kontroll av sporet 
og terrenget rundt seg. Den må spore med høyt hevet hode 
der sporet går mot været for om mulig å få overvær av elgen.

Kommentar: 
Ordlyden i prøvereglene  er tydelig på at for å oppnå 10 poeng 
i sporing må hunden ikke vingle, ikke lage støy, ikke gå for 
fort, ikke ha tap og ikke være så konsentrert om sporet at 
den glemmer alt annet.  Jeg ønsker å se en hund som har 
stålkontroll. Det betyr ikke noe at linen er stram, ikke så lenge 
dette ikke skaper problemer for fremdriften. Hvis fører velger 
å la hunden spore på et ikke helt ferskt spor må jeg akseptere 
– uten at det trekkes for det – at hunden oftere kontrollerer 
sporet ved å senke hodet. Hvis alt dette stemmer blir det full 
score – 10 poeng.

I prøvereglene defineres hva som er en fullkommen prøve, 
men de gir rom for tolkning. En fullkommen prøve skal gi 
100 poeng, men hva er fullkomment? Det sitter i hodet hos 
hver enkelt dommer, og ettersom vi alle er forskjellige indivi-
der og ingen er perfekte, trenger vi å justere våre fortolkninger 
av reglene sammen, gjerne på dommersamlinger. Derfor opp-
fordrer jeg Norske Elghundklubbers Forbund så snart som 
mulig å arrangere en dommersamling der representanter for 
alle landets 22 områdeklubber kan møtes og diskutere band-
hundreglene.  I min egen klubb Follo og Østfold EHK har vi 
gode erfaringer med utveksling av dommere med andre klub-
ber. Dette anbefales for å få en mer homogen bedømmelse.

I mellomtiden utfordrer jeg Bjørn Grue, NM-vinner Band-
hund 2019 og en meget erfaren bandhund- (og løshund)dom-
mer, til å komme med sine synspunkter på hva som er en 
fullkommen bandhundprøve.
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DIGITAL bestilling av 
championat- 
presentasjon

Championater 2022
Alle championater og nye titler oppnådd  
i 2022 kan presenteres i Elghunden  
nr. 1-2023 og på NEKFs hjemmeside. 

Gå inn på websiden til Forbundet:  
www.elghundforbundet.no/championat 
og fyll ut skjemaet med nødvendige 
opplysninger. Digitale bilder merkes med 
navn på hunden. Det er kun opplysninger 
som fremkommer på dette skjemaet som 
kommer på trykk. Norske og Nordiske 
Vinnertitler er gratis.

Prestentasjonen koster kr. 650,- inkl. et 
fargebilde (1 stk). Kun norskeide hunder 
presenteres. Presentasjonen er på 1/6 side.

  Ny tittel:           MÅ utfylles

  Jaktchampion   Løshund   Bandhund

  Utstillingschampion    Norsk vinner GRATIS   Nordisk vinner GRATIS

  1/6 side 4-fargers bilde kr. 900,–

Vi ønsker kun digital versjon av din CH-presentasjon. 
Dersom du ikke får sendt via skjemaet på Forbundets webside, kan du sende mail. 

Dette koster kr 900,- (via Elghundforbundets webside kr 650,-) Din bestilling må inneholde 
opplys ningene som under. Sendes til forbundssekretæren. 

Tittel/Navn/Reg.nr.:

Mor:

Far:

Eier:

Postadr.:   

Tlf.:

Faktura sendes:

Navn:

Adresse:

Postnr.: Sted: ___________________________________________________

Tlf.:

Sign.:

www.elghundforbundet.no/championat



Vi ses i jakten eller PÅ facebook.no

STEGET 

FORAN 

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

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

antennfunksjon, ergonomi, roamende IoT-SIM og ledlys.

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

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

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

Ø K O N O M I  -  È C O N O M I Q U E


