
 

 

TIL ÅRSMØTET I HADELAND ELGHUNDKLUBB 

FORSLAG TIL VEDTAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRETS RS 

Saken gjelder: ENDRING AV KRAV TIL LØSHUNDCHAMPIONAT (N J(L)CH) 

GJELDENDE KRAV  
• Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

• Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve. 

• Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. 

• Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til 
NJ(L)CH. 

• To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland. 

• Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 
• For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve.  

Hadeland Elghundklubb ber RS støtte følgende forslag til nye krav, gjeldende fra 2021: 

• Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

• Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til 
NJ(L)CH. 

• To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland. 

• Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember. 
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: 
• For å få norsk championat må det oppnås 1. premie.  

• To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland. 

 

Begrunnelse: 

1. Det finnes ingen dokumentasjon som indikerer at hunder som har oppnådd 1. premie på 2 – 

dagers prøve avler bedre enn hunder som har oppnådd 4 førstepremier. 

2. 2 - dagers prøven sørger for at veien til NJ(L)CH ofte er unødig langdryg, tidkrevende og 

kostbar, og mange stopper derfor prøveaktiviteten etter at hunden har oppnådd en 1. 

premie. Dette medfører at svært mange hunder som utvilsomt vil være gode avlshunder blir 

«usynlige» og dermed ubenyttet i avl. 

3. Den svært begrensede antallet av NJ(L)CH inviterer til økt import av både av ferdige hunder 

som er klare til avl og valper. Eksempel: I 2019 ble det importert 23 NEG som var 

jaktpremiert (alle fra Finland). Tilsvarende tall i 2010 var 5. Dette er en ikke ønsket utvikling 

for vår nasjonalrase.  

4. Eksteriørkravet for å erobre NJ(L)CH bør være likt for norske og hunder fra annet land.  


