RS-sak 2021 – Tidligere RS-sak 11.9.15 «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT»
FS forslag til vedtak:
Forbundsstyret legger fram saken om Unghundchampionat – Jakt, uten innstilling til vedtak for RS
2021.
Aust- Agder Elghundklubb fremmet følgende forslag til vedtak på RS 2015 under sak 11.9.15:
«Som et tiltak for å få flere unge elghunder til å stille på jaktprøver ønsker AAEHK at Forbundsstyret
utarbeider et forslag til et «UNGHUNDCHAMPIONAT – JAKT». Alternativt kan andre tiltak som kan gi
tilsvarende effekt vurderes
AAEHK mener at et slikt tiltak kan ha positiv effekt ved at snittalderes på aktuelle avlshunder kan/vil
gå ned. Dette vil gi en positiv innvirkning på generasjonsintervallene og som igjen vil gi raskere
fremgang inne vår hundeavl.
FS får i oppgave å utforme et forslag på kriteriene for et slikt championat/tiltak, og forslag
fremlegges for RS 2016 for endelig avgjørelse»
Av ulike årsaker er dette RS-vedtak uteglemt gjentatte ganger, men FS har nå gjennomgått saken og
gir noen kommentarer.
Reglene for et unghundchampionat kan være:
To ganger 1. premie på jaktprøve (løs eller band) i Norge under to forskjellige dommere før hunden
fyller 24 måneder. En gang Good på utstilling etter fylte 9 måneder under dommer i Norge, Sverige
eller Finland.
Championatreglene kan gjøres gjeldende f.o.m. 01.01.2022
FS ser verdien av å få unge hunder ut på jaktprøve, og at et slikt championat kan gi økt motivasjon for
det. For målrettet avl på bruksegenskaper hos hund er det helt grunnleggende å få målt disse
egenskapene så tidlig som det er forsvarlig, da en ønsker å måle de egenskapene som ligger i hunden
før tillærte egenskaper helt overskygger det som er medfødt. Generasjonsintervallet kan ha
betydning for hastigheten i den avlsmessige fremgangen og en ønsker primært at det avles på
jaktpremierte hunder. Følgelig blir det nødvendig å få unge hunder på jaktprøve. Et slikt championat
kan stimulere områdeklubbene til å arranger såkalte unghundprøver, som et ledd i få unge hunder på
jaktprøve.
Det er nå gått 5 år siden denne saken ble vedtatt på RS. I denne perioden har det vært et stort fokus
på å få unge hunder på prøve. Uten at dette er undersøkt nøye, er det FS sitt klare inntrykk at
andelen unge hunder som er stilt på prøve har økt markert. Det er også langt flere hunder som i ung
alder går hele løpet fram til jaktchampionatet. Det er mange faktorer som bestemmer om en hund
kommer på prøve og hvilken alder den da har. FS stiller seg åpent til spørsmålet om et slikt
championat vil ha noe avgjørende betydning for andelen unge hunder som stiller på prøve.

1/1

