
Årsberetning løshundkomiteen 2019

Komiteen har bestått av Cato Flatner (leder), Patrick Gustavsen, Jonny Rustad og Marius Olaussen.

Løshundkomiteen har siden oppstart hatt ukentlig kontakt via e-post og telefon. Ved
sammensetningen av komiteen ble vi enige om å flytte våre aktivitetsområder til andre deler av
Hedmark og stå på egne bein som arrangør. Vårt samarbeid med Oslo-området opphørte og vi
ønsket å bruke områder hvor det har vært mindre aktivitet de senere år.

På RS 2019 var Østerdalen EHK en pådriver og sakfremlegger av Unghundprøve. Dette er noe
løshundkomiteen støttet. Verdien å få ut unge hunder på prøve, få dokumentert medfødte
egenskaper og igjen bruke det videre i avlsarbeid, er kun positivt etter vår mening. Det medførte at
på vårparten inngikk vi et samarbeid med Østerdalen EHK om å arrangere en felles Unghundprøve,
hunder som på prøvedagen under 24 måneder. En samlet endags løshundprøve som skulle
gjennomføres før jakta startet.

I august samlet vi løshunddommerne våre til en gjennomgang av dommerkompendiet og en
oppfriskning av regelverket og føring av skogskort. Vi har en bred dommerstand med en god blanding
i alder, erfaring og kompetanse. Hvis vi fortsetter med givende og positive aktiviteter, rekrutteres det
godt. Vi har pr. nå 53 løshundommere, hvorav 15 er under utdanning. Flere blir dommerautorisert
etter prøvesesongen.

Den dødelige hundesykdommen som herjet i begynnelsen av prøvesesongen gjorde at vi fikk ut lite
hunder på prøve. Separatprøvene ble stående på vent. Klubbmesterskapet ble arrangert i Trysil 05.
september. Ida Disenbroen og Patrick Gustavsen (prøveleder) gjorde arrangementet til en fornøyelse
for hundeførere og dommere. Kjempe fine prøveterreng og gode prestasjoner fra mange hunder.
Prøvevinner ble Riftmyran’s Max, eier Tommy Nygård.

Unghundprøven arrangerte vi med 20. september med 13. startende hunder. Basen var på Hofoss
hos Trond Berger. Vi samlet nærmere 30 hundeførere og dommere kvelden i forveien. Verdien av
samlet prøve og det å møtes dele erfaringer og interesse, er en viktig bidragsyter til å skape samhold
og engasjement i elghundmiljøet.

Gåsbu Jaktskytebane på Vang ble der vi samlet oss for 2. dagers samlet prøve 30-31.10.19. Fasiliteter
og prøveterreng av høy klasse. Kjell Dybvig og Bjørn Sønsteby hadde gjort en enestående jobb i
forberedelsene med terreng og kjentmenn. Sist det ble avholdt en samlet prøve i de samme
områdene var da vi arrangerte Nordisk Mesterskap Løshund i 2006. Hvis vi engasjerer noen pådrivere
og at vi som klubb har lyst til å arrangere aktiviteter som medlemmene våre ønsker, så ser vi at
mange har lyst til å bidra. Det var ti startende hunder dag en og ni hunder gikk til premiering. Etter
dag to stod vi igjen med tre første premier og en tredje premie sammenlagt.

Suveren prøvevinner ble Böjeryd’s Crut, eier Björn Eek med 171 poeng. Han tok for øvrig cacit
sertifikat som prøvevinner og mangler da ett cacit sertifikat i Sverige eller Finland for å bli INT(J)CH.

Vi kommer gjerne tilbake til Ringsaker i 2020.

Linda Marie Lien med Oscar av Ladderud var vår representant på Ungdomsmesterskapet som gikk i
Agder i begynnelsen av november. De nådde ikke helt opp, men opplevelsen og en erfaring rikere er
helt sikkert nyttig for en ung hundefører.



Snøforholdene og dårlig hundeføre har gjort det vanskeligere å få ut de som er påmeldt på
separatprøvene. Vi har gjennomført 36 endags og 16. todagers før jul. Januarprøvene går for fullt i
sørligere deler av fylket og vi klarer nok å få ut de gjenstående ekvipasjene som ønsker å komme seg
ut.

Tusen takk til alle dommere og bidragsytere i forbindelse med de prøveaktivitetene vi har
gjennomført gjennom sesongen. Vi ser allerede frem til en ny spennende høst!

Med vennlig hilsen løshundkomiteen


