
Årsmøtet i Gudbrandsdal Elghundklubb den 15.februar 2020. 

 

Undertegnede legger frem følgende forslag til avstemming for årsmøtet og fremmes på RS-2020. 

Blir forslaget vedtatt SKAL RS-delegater fra GEK ha bundet mandat i denne saken. 

 

Nye regler for til tildeling av jaktchampionat for elghundrasene. 

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 en 1. premie på 

jaktprøve.  

«Alternativ til fire ganger 1.premie løshundprøve er at minst 1 av disse skal være tatt på 1 dags 

samlet prøve.» 

 

Argumenter for endringen: 

a) Jaktprøver arrangeres for å fremme avl og gi dokumentasjon for videre avelsarbeid. 

Derfor MÅ kravet til jaktchampionat gjenspeile de avlsmessige målsetningene da ingen 

hanner blir satt i avl før de har ett championat i boks. Etter så mange år med 2 dagers 

prøven har den IKKE vist noen avlsmessig fordel for Norge kontra våre Nordiske 

samarbeidspartnere. 

b) 2 dagers prøven er en stor kostnad og veldig ressurskrevende og den gir ingen god 

respons for økt rekruttering til elghund miljøet.                  

Det er ikke mange nyetablerte småbarnsforeldre som prioritere dette med en slik 

kostnad. 

c) Med utvida jakttider over hele Norges land gir 2 dagers prøven også store arrangør 

messige problemer da tilgangen på terreng blir snever og sesongen blir kort. En 1 dagers 

prøve er betydelig lettere og få gjennomført på innklemte dager da det er kun en 

dommer å forholde seg til og vi vil da også få mange flere hunder ut på prøve. 

d) Viktig at vi nå fjerner 2 dagers jaktprøve krav til jaktchampionat for å kunne jobbe med 

de andre Nordiske landene for like Nordiske Championatregler. 
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