
 RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

 
Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund er en oppfølging av RS sakene 10.9.1, 
10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 fra Representantskapsmøtet (RS) 2020.  
 
På RS 2020 ble det fattet vedtak om at endringen av championatreglen skulle realitetsbehandles 
sammen med endring av jaktprøvereglene på RS 2021.  På RS 2021 ble det fattet vedtaket at saken 
skulle utsettes til RS 2022 
 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak championatregler for løs- og bandhund: 
 
GRUPPE 5 – SPISSHUNDER  
Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå, norsk Elghund sort og 
svensk hvit elghund:  
 
LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):  
Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve. Minst en av 
prøvene må være gjennomført før 23. desember.  
 
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 
eller Finland.  
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 
stk. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland.  
 
BANDHUNDCHAMPIONAT (NJ(B)CH):  
Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige 
dommere. Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på samla prøve. Kun en av 
prøvene tellende for jaktchampionat bandhund, kan gjennomføres på snødekket mark. 
 
To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige 
eller Finland.  
 
Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 1 
stk. jaktprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i 
Norge, Sverige eller Finland.  
 
 
 
 
 

 

Styret i VEHK støtter ikke forbundsstyrets innstilling i saken.

Styret ønsker i tillegg å sende inn forslag om at dagens championatregler beholdes som de er.




