RS Sak 2022 - Hvilende Utstillingschampionat

Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Hvilende Utstillingschampionat:
Forbundsstyret innstiller til at prøveordningen for hvilende utstillingschampionat oppheves og
tilleggskravet endres slik:
Tilleggskrav til Gruppe 5 – spisshunder: Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laikarasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund endres og erstattes med: 1. premie
oppnådd på terminfestet jaktprøve for elghund.

Historikk:
Vedtak i 2015 (vedtatt på FS møte 03.12.2014)
KRAV OM JAKTCHAMPIONAT FØR UTSTILLINGCHAMPIONAT BLIR LØST UT
Norske Elghundklubbers Forbund har vedtatt at fra og med 2015 gis det mulighet til å velge bort
storcert for elghundrasene. Dette åpner en mulighet for at flere hunder kan gjøre seg kvalifisert for en
championat-tittel. Det kan dokumenteres at det gjennom flere tiår er blitt benyttet en del avlshunder
som i kraft av sin UCH-tittel og til tross for et noe dårlig nivå på jaktegenskaper, kanskje har blitt
nyttet i meste laget i avl.
Første prioritering innen NEKF`s avl bør ligge på bruksegenskaper og derfor bør hovedfokuset ligge på
dette.
Dette er samme kravet som i Sverige, dvs. alle CERT som er vunnet er hvilende inntil Jaktchampionat
er fullført.
Prøveordning i 5 år og skal evalueres av NEKF.
Aktuelt:
Det eksisterer ikke skriftlig dokumentasjon som grunnlag for vedtaket fattet i 2015. Ifølge sittende FS
i 2015 dreide dette seg kanskje om 4-5 hunder hvert år. Bruken i avl er hentet fra hvor mange
hannhunder som var oppført på avlshundlisten med rent NUCH.
Det sittende FS har innhentet data med bistand fra IT NKK desember 2021 – for å se på grunnlaget og
påstandene for vedtaket fattet i 2015.
Påstandene i saksutredningen fra 2015 bygger på antagelser for rasen Norsk Elghund Grå,
hannhunder – og antall hannhunder som var rene NUCH på avlshundlisten i 2015. Data-uttrekket
nedenfor er derfor innhentet med utgangspunkt i tall for NEG.
Sittende FS i 2015 utrykte bekymring for at det ville bli for mange hunder med rene NUCH
«Dette åpner en mulighet for at flere hunder kan gjøre seg kvalifisert for en championat-tittel»

Et data-uttrekk fra 2000-2012 viser at det i denne perioden ble godkjent 241 NUCH (blant disse var
det også mange hunder som oppnådde JCH). Av 241 hunder, var 50 rene NUCH. Dette utgjør 17
hannhunder og 33 tisper. Dette er hunder som per 2021 kun har NUCH.
Hvis man ser på registreringsår fra 2000-2012 så fordeler rene NUCH totalt seg slik:
2000 = 1 NUCH
2001 = 3 NUCH
2002 = 2 NUCH
2003 = 4 NUCH
2004 = 5 NUCH
2005 = 5 NUCH
2006 = 6 NUCH
2007 = 6 NUCH
2008 = 3 NUCH
2009 = 6 NUCH
2010 = 3 NUCH
2011 = 1 NUCH
2012 = 5 NUCH
Dette utgjør et gjennomsnitt på 3,8 NUCH årlig i perioden.
Det er kun 20 hunder (10 tisper og 10 hanner) som årlig vil ha en teoretisk mulighet til å oppnå NUCH
(dette utgjør 2% av avkom registrert i 2021). Dette genererer et lavt antall rene NUCH årlig.
Man har sett på resultatene for årskullet 2017 som en stikkprøve – her er det kun 1 hund som har
oppnådd 3 x cert og ikke er NJCH.
«et noe dårlig nivå på jaktegenskaper»
blant disse 50 hundene med oppnådd 1. premie i hver jaktprøveform, er det:
9 hannhunder med 1. premie på løshundprøve og 8 hannhunder med 1. premie på bandhundprøv
15 tisper med 1. premie på bandhundprøve og 18 tisper med 1. premie på løshundprøve.
Snitt poengsum for alle hundene med 1. premie på løshundprøve var: 81,9 poeng
Snitt poengsum for alle hundene med 1. premie på bandhundprøve var: 77,4 poeng
«kanskje har blitt nyttet i meste laget i avl»
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Tallgrunnlaget for Norsk Elghund Grå (som den meste tallrike rasen) antas å ha overføringsverdi også
for Norsk Elghund Sort og Jämthund.
De 17 hannhundene NEG med rene NUCH som bidro til bekymring og grunnlag for vedtaket i 2015,
bidro med avkom (255 valper) i tidsrommet 2004-2017, disse utgjør en minimal andel av totale
avkom (13287) i denne perioden.

Registrerte avkom 2004-2017

2%

Avkom etter hanner med NUCH
Øvrige avkom

98 %

Ser man på dokumentasjonen som lå til grunn i 2015, så er vedtaket om hvilende
utstillingschampionat fattet på et svært tynt grunnlag.
Har vedtaket om hvilende NUCH hatt andre konsekvenser?

Ant påmeldte per år på utstilling
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Ant påmeldte har flatet ut og redusert noe siden 2015, men Covid19 og hundesykdommen er helt
klart faktorer her. Man ser at den svake nedgangen for NEG korrelerer med en svak nedgang i
registrerte avkom per år. Den samme korrelasjonen kan sees for NES og Jämthund.

Ant utstillinger arrangert årlig hvor rasene er representert
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I forhold til deltagelse på utstilling, er det trolig rasenes registreringstall og hundesykdommen/Covid
19 som først og fremst påvirker resultatene.
«første prioritering innen NEKF`s avl bør ligge på bruksegenskaper»
Avlsutvalgene for NEG og NES har i 2021 revidert sine RAS-dokument. Her er avlsarbeidet hos begge
raser prioritert slik:

AUNEG:

AUNES:

Følgende egenskaper prioriteres:

Egenskaper prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Helse
2. Gemytt
3. Genetisk bredde
4. Jaktegenskaper
5. Eksteriør

•
•
•
•
•

Helse
Gemytt
Genetisk variasjon
Jaktegenskaper
Eksteriør

RAS-dokumentene vedtatt av FS, er oppdretternes styringsverktøy. Disse skal være førende for
avlsarbeidet. Her er det først og fremst helse, gemytt og genetisk variasjon/bredde som er prioritert.

Konklusjon:
Vedtaket om hvilende UCH i 2015 ble fattet på et syltynt grunnlag.
Det uvisst om målet med vedtaket er oppfylt. Da det ikke er definert noe mål i
vedtaket vil dette vanskeliggjøre en evaluering.
Antall påmeldte hunder til utstillinger korrelerer med antall registrerte avkom
per år, svakt stigende Jämt/NES, svakt synkende NEG.
Saken om hvilende NUCH fra 2015 bør tas til etterretning i forhold til hvilket
grunnlag det fattes vedtak på.
FS ser ingen hensikt i å forlenge ordningen med hvilende UCH utover årene i
prøveordningen.

Styret i VEHK støtter forbundsstyrets innstilling

