
                                     Årsmelding fra løshundkomiteen for 2016 
 
Løshundkomiteen har i år bestått av Kjetil Skogstad, Frode Nymoen, Torbjørn Opheim og Ketil Aksnes. 
 

Imsdals samling: 
19 -20 august arrangerte løshundkomitéen og sporutvalget aktivitetshelg for hund og deres familier 
ved Nato anlegget i Imsdalen. 
Test på permobjørn uteble i år da aktuelle eiere av permobjørner var opptatt med bjørnejakt i Sverige.  
Blodsporprøver ble arrangert på lørdag.  
Deltagelsen var i minste laget og arrangementet bør vurderes viderefør i en annen form. Både tid, 
sted, type aktivitet og tema bør diskuteres.  
 
NM løshund 2016: 
Deltagere fra NTEHK var Kai Roger Gjersvik med NK-Sarek og Kjetil Skogstad med DI Rossi. 
Dommere fra NTEHK Jostein Aagård og Jostein Dahle 
 
Løshundprøver samla: 
Årets samla løshundprøve ble i arrangert i Lierne 3-4. september. Det startet totalt 16 hunder, fordelt 
på 8 stk 1-dags og 8 stk 2-dags. Bra deltagelse, men noen utfordringer med å få elgen til å stå i uttaket. 
Prøveleder og NKK representant var hhv  Kai Roger Gjersvik og  Jostein Aagård. 

 
 
Løshundprøver separat: 
For seperatprøvene er det en liten økning av antall gjennomførte prøver sett i forhold til foregående 
år. Det er gått 50 stk 1-dags og 15 stk 2-dags prøver. Grunnet stor påmelding til separate løshund 
prøver ble prøvekomiteen nødt til å stenge påmeldingen den 25 nov. For å få gjennomført alle 
påmeldte deltagere søkte vi NKK om å få utvidet prøvesesongen til 31 januar med positivt svar. Vi 
klarte dermed å gi alle som var påmeldt et tilbud om å få gått med sine påmeldte hunder, med noen få 
unntak. 
 
Generelt sett sliter vi med å få gjennomført alle prøver som blir påmeldt. Tidlig i sesongen er ikke 
tilgangen til prøveterreng enkel, da det fortatt er mye bufe’ ute de aller fleste plassene. Senere foregår 
elgjakt med utvidet jakttid mange steder. Dette medfører et enormt press for å få gått prøver i 
november og desember. Det er totalt blitt brukt ca 110 dommerdager, samla og seperatprøvene sett 
under ett, noe som virker som et maksimalt antall vi klarer å få gjennomført med de tilgjengelige 
dommerne vi har. For kommende sesong har vi flere dommere tilgjengelig og enda flere er under 
utdanning, så vi håper på et godt jaktprøveår for 2017.  
Løshundkomiteen vil til slutt takke deltagere, dommere og alle andre involverte for en god innsatts i 
2016. 
 
 
Løshund utvalget. 
 
 
 


