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LUZERNERRINGENS PRISLISTE:
Medlemskap, vanlig medlem
Medlemskap, familiemedlem
Medlemskap i svenske ringen
Bok om de sveitiske støvere

kr. 250,kr. 350,kr. 220,kr. 50,

Caps
T-shirt
Genser
Tøymerke
Bilmerke

kr. 80,kr. 150,kr. 300,kr. 50,kr. 40,-

Alt bestilles hos kasserer Elin Ruud
Mob: 910 07 307
Mail: elin-ruu@c2i.net
HUSK Å OPPGI STØRRELSE!

LUZERNERRINGENS STYRE
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Tom Sigurd Braaten
Elin Ruud
Tone P. Eriksen
Kurt Johnny Moen
Arne Wester

482 75 236
910 07 307
920 55 284
414 20 671
930 55 991

Kontaktpersoner valgt av
harehundklubbene:
Telemark HHK
Østfold HHK
Buskerud HHK
Hedmark HHK
Romerike HHK
Aust-Agder HHK
Vestfold HHK
Gudbrandsdal HHK
Vestoppland HHK
Østerdalen HHK
Sørlandet HHK
Norsk HHK
Vestlandet HHK
Hadeland HHK
N-S Trøndelag HHK

Morten Krisiansen
Svein Bakke
Ingar Hære
Kurt Johnny Moen
Knut Aserud
Vidar Salvesen
Astrid Skaug

3720 Skien
1878 Hærland
3057 Solbergelva
2230 Skotterud
2150 Årnes
4887 Grimstad
3080 Homestrand

35 53 73 67
69 89 57 81
32 87 17 11
62 83 64 16
63 90 09 25
97 53 99 30
33 05 54 74

Pål Leonardsen
John Smedbakken

2824 Redalen
2480 Koppang

62 18 17 65
62 46 49 49

Gjert Sundtvedten

1480 Slattum

41 12 04 20

Erik Ovnerud
Thor Holbø

3520 Jevnaker
7650 Verdal

61 31 28 29
74 07 20 95
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Forside: Azzie von Silar, foto: Anja P. Holden

KASSERER
EN HAR
ORDET
Kjære venner!
I forrige nummer av Luzernerposten lå giro for
kontingent for 2011. De av dere som ikke har betalt
denne har fått ny giro vedlagt dette nummeret.
Til alle dere som har valpekull, eller venter valpekull –
HUSK at førstegangs valpekjøpere får 1 års gratis
medlemskap i ringen. Selv om dere ikke har fått solgt
alle valpene ved 8 ukers alder, så er det bare å sende
meg navn og adresser allikevel.
Skulle det være adresseendringer er det veldig viktig at
jeg får vite dette, enten pr tlf, sms eller e-post.
Skulle dere vite om noen som ikke får dette bladet, så ta
kontakt med meg og jeg sender det.
Ønsker alle en fortsatt fin vår og håper vi sees på
samlinga.
Påmeldingsskjema til utstilling finner dere i midten av
bladet – overraskelse vanker til alle som stiller 
-3-
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ElinRuud

Kjære medlemmer!
Når dette skrives er all snøen
smeltet bort, og påsken er like
om hjørnet og det er mye
varmere dager enn det
vinteren bar med seg av kulde
og snø, i år som i fjor. HUFF!!
HUFF!! Likevel ser det ut til
at det har vært en del
luzernere på jaktprøver i
sesongen, 25 stk, og det
gledelige er å se flere yngre
hunder som stiller på
jaktprøve. Disse får vi nok
høre mer til i årene som
kommer. Jeg vil få gratulere
til de som har greid å få
hundene sine jaktpremierte i
sesongen, og spesielt til Njuch
PAN II til Erik Ovnerud og
Njch RR LUZ-ERNA til Gjert
og Cecilie Sundtveten med
jaktchampionatet. Min egen
BASCO greide, 12/1, å jage
til 1 ÅP. Dette på en dag det
var levelig å være ute,(-10)
men en god del snø.
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Som kanskje de fleste vet så
fikk dessverre ikke NDCH
Balder til Knut Aaserud det til
på Nordisk i Finland. Kulde
og snø må vel ta noe av
skylda. I minus 23 holder vel
de fleste av oss harajegere og
hunder seg innendørs og fyrer
i ovnen.
Avlsesongen er godt i gang
med anbefaling til 7 tisper, og
så langt har 2 tisper
nedkommet med 13 valper.
Dessverre har det blitt
konstatert at 2 tisper er tomme.
Dette er synd i en så liten rase,
men det er noe avlsrådet ikke
er herre over. Avlsrådets leder
gjennom mange år Ingar Hære,
trakk dessverre seg fra vervet
på nyåret. Vi takker Ingar for
den flotte jobben han har gjort
for vår rase.
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Leder i ringen og avlsrådet
stilte på RS møte ved Best
Western Hotell ved
Gardermoen den 10. April.
NHKF opprettet en
kontaktperson som skulle
kalle sammen avlsråd i alle
harehundrasene før ferien, for
å diskutere både positive og
negative sider ved
harehundavlen.
Utstillingssesongen er i full
gang, så still hunden på

utstilling slik at folk ser at
denne lille rasen har mange
tilhengere i Norge. Så får jeg
håpe at mange av Dere stiller
på vår samling i Folldal 9. juli.

Tom
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J

aktbasillen blei jeg fostra opp med. Onkler og fettere snakka

mye om hare og om bikkjer som jaga i timevis. 20 - 40 harer var
normalt fortalte de. Det var før rådyra kom inn i bildet.
I 1943 skulle jeg være driver for et illegalt elgelag. Elg blei det
ikke, men vi så ferske harespor. Dagen etter skulle onkel
Jørgen og jeg drive harejakt. Jeg skulle være bikkje og onkel
Jørgen (ca. 40 år) skulle poste. Jeg blei utstyrt med en
tomhylse som jeg skulle blåse i når jeg fant ut at haren var på
beina. Det gikk fort å ringe den ut, og jeg blåste i hylsa for hver
100 m. Etter en time og 10 min smalt det, og da jeg kom inn lå
det en kvit hare der. Det var den første haren for meg. Da var
det gjort. Etter hvert blei det mye jakting med mine onkler og
fettere. Den gang var det stort sett krysningsbikkjer –
fortausmiks.
Fra 1948 – 1970 var jeg mye heimefra som sjømann. Jeg jobba
som maskinist. Når jeg da var heime på ferie var det høsten for
meg, med lånte bikkjer. Noen gode og noen som kofferter. I
1970 kutta jeg ut sjøen og kjøpte meg Hamiltonvalp. Så blei det
Sveitserstøvere. Siri av Brunkeberg (datter av Sversa). Den
hadde defekte klør på høyre bakben, og da blei det til at den
blei lite jaga med. Parra den med Benn og fikk et kull på 7
valper med enorm jaktlyst. Det blei faktisk evighetsjagere.
Så gikk jeg over til Finnen. Tulli etter Sonfikoren Peku var en
herlig, ærlig bikkje med gode jaktrepriser på både 4 og 5 timer.
Helt rådyr-rein. Jeg hadde henne i 8 år. Da tok hoftene knekken
på henne. Jeg fikk en ny finnevalp hos Olaf Olsen – Elna. Mye
nervøs natur, men god jaktlyst, og blei rådyr-rein andre høsten.
Begge finnene jaga godt, tause i fot og tap. Etter noen ganger
som kjentmann på jaktprøver ville jeg tru de kunne forsvare 2.-3.
premie. 8 år gammel måtte jeg også avlive Elma pga. hoftene.
-6-
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I august 2009 sto jeg uten bikkje. Da i en alder av 79 år. Og
med lite hare i distriktet var ei ny bikkje langt unna. Jeg visste at
Thorleif var bikkjemann og var kjent med mange, og spurte han
om han visste noen som på en eller annen måte skulle kvitte
seg med ei brukbar bikkje. Uten nøling sa Thorleif: «Ta Billy og
bruk den som di eiga». Jeg blei himmelfallen over et slikt
tilbud. Jeg disponerer et terreng på ca. 20.000 mål. Men har
E18 i nord og SSS i sør. Starta med Billy midt i terrenget en av
de siste dagene i august 2009. Hadde los etter 20 min., og så
gikk det i 2 1/2 time. Så haren flere ganger. Utover høsten var
jeg ute med Billy en til to ganger i uka, og hadde hver gang
gode jakter både på to og tre timer. Dreiv med sparejakt pga.
lite hare. Ikke uvanlig at jeg hadde haren på skuddhold fire –
fem ganger. En gang hele 11 ganger på 3 1/2 time.
Nå er vi i 2010 og jeg trimmer Billy så ofte jeg kan. Det er hver
gang veldig positivt. Billy er helt rådyr-rein. Er det harefot så blir
det los, om det er noe vanskelig. Hver dag med han er en fest.
Nå har Thorleif en tispe på tre år, Vanja. Den har vært lite ute,
men nå kan jeg merke fremgang for hver gang. Har ikke jaga
rådyr. Den kommer. Nå er det snart jul med snø (skare) og
18°C kaldt. Håper på bedre vær fremover. Men snø og kulde
gjør det vanskelig etter jul. Men det er fantastisk at det skal
være en 81-åring forunt å jage med slike bikkjer.
God jakt!

Trygve
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Gammel årgang

NDCH Tell II – 8123/78 – etter Cita og Cello
Her ser dere Tell II til Erik Korneliussen. Mange av dere drar
nok kjensel på denne hunden. Det er nemlig dette bildet som
er bruk som trykk på t-skjorter, klistremerker samt
klistremerke til bil. NDCH Tell II ble bruk mye i avl og finnes
bak i mange av de nå-levende Luzernerstøverene.
I neste nummer presenteres en ”ny” gamme årgang. Tips taes i mot med takk!
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REVENS DVERGBENDELORM PÅVIST I SVERIGE
(Echinococcus multilocularis)
Hentet fra www.mattilsynet.no, sist oppdatert 29. april 2011

Alle hunder og katter eldre enn tre måneder som har vært i Sverige og som
tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm.
Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært
alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle
sine dyr.
3 tilfeller av revens dvergbendelorm er nå påvist i Sverige. Parasitten, som
kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i
desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist
på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og
katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten
finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og
livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå
et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles. Alle
hunder og katter eldre enn tre måneder skal behandles mot revens
dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge. Legemidler
mot revens dvergbendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige.
Midletidig unntak fra krav om resept for legemiddel mot revens
dvergbendelorm. Statens legemiddelverk har med virkning fra 14.03.2011 gitt
midlertidig unntak fra kravet om resept for minste pakning av Droncit tabletter
til behandling mot revens dvergbendelorm i Norge. Droncit inneholder
praziquantel som virker mot denne parasitten. Tabletten - 50 mg til hund og
katt- kan nå kjøpes reseptfritt på apotek. Etter førstegangsbehandling som
nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til
Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved
hver grensepassering. Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for
de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner
foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Ved innførsel av hund
og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet.
Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned på www.mattilsynet.no.
Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens
dvergbendelorm til Norge. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt
som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten
langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange
strekninger.
Publikumshenvendelser:
www.mattilsynet.no
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040.
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Det er gjort endringer i kriteriene for utstillingspremieringer
fra 1. januar 2011. Premiegradene er inndelt i nye
kvalitetsklasser
De nye kriteriene er som følger:
 Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget
hund med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at
dommeren finner den i å være av championkvalitet. Det
utdeles et reserve-Cert, til hunden bak cert-vinneren,
som vil telle som Cert dersom Cert-vinneren skulle bli
diskvalifisert. Også reserve-Cert vinneren må
tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for
oppnåelse av Cert dersom det er påkrevd for rasen.
 Excellent (Utmerket) i kvalitetsklasse
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og
som presenteres i utmerket kondisjon, viser et
harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket
klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede
kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan
se bort fra mindre detaljfeil. Hundens må ha tydelig
kjønnspreg.
 Very Good (Meget god) i kvalitetsklasse
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er
velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres,
men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne
premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
 Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har
rasens alle karakteristiske preg eller har bristende
fysisk kvalitet.
 Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har
rasens alle karakteristiske preg eller har bristende
fysisk kondisjon.
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Det gamle
systemet
CK

Det nye
systemet
EXCELLENT

CK

1. PREMIE
VERY
GOOD
2. PREMIE
GOOD

3. PREMIE

SUFFICENT

0. PREMIE

0. PREMIE

KIP

KIP

Forklaringer på forkortelser:
IM
KVAL
KONK
CK
CERT

=
=
=
=
=

RES CERT

=

BHK/BTK
CACIB

=
=

RES CACIB

=

BIR
BIM
HP
AVLK

=
=
=
=

Ikke møtt
Kvalitet
Plassering i konkurransen
Championkvalitet
Championkvalitet med oppnådd krav til
jaktprøvepremie (minimum 2 ÅP)
Som ovenfor, men gyldig kun dersom den hund som
er tildelt CERT blir diskvalifisert
Best Hannhund Klasse/Best Tispe Klasse
Innstilling til internasjonalt utstillingschampionat
(kun int. utstillinger)
Som ovenfor, men gyldig kun dersom den hund som
er tildelt CACIB blir diskvalifisert (kun int. utstillinger)
Best I Rasen
Best I Motsatt kjønn
HedersPremie
Avlsklasse
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OPPDK

=

Oppretterklasse

Utstillingsresultater
Årnes 05.03.2011
Dommer: Arnstein Hagen
JUNIORKLASSE HANNHUND
Himdalen's BARACK, NO 45499/10 F. 15.05.2010
Excellent (utmerket) KVAL, 2 KONK, 2 BHK
Eier: Bjørn Ronny Martinsen, Manstad
Oppdr: Geir Holden
(NUCH NJ(d)CH Balder-Azzie von Silar)
Himdalen's ZALTO NO 45500/10 F. 15.05.2010
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, 1 BHK, CK, BIM
Eier: Tone P. Eriksen, Enebakkneset
Oppdr: Geir Holden
(NUCH NJ(d)CH Balder-Azzie von Silar)
BRUKSHUNDKLASSE TISPE
NORD V 10 IRIS 01021/07 F 26.06.06
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, CK, 1 BTK, CERT, BIR
Eier: Geir Holden, Enebakkneset
Oppdr: Harry Brenntrø
(Windanbergets Harpo – N S JCH NUCH Centa)

Fra venstre:
Himdalen’s Zalto, NV-10 Iris, Himdalen’s Barack
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Odnes, Vest-Oppland HHK 30.04.11
Dommer: John Smedbakken
BRUKSHUNDKLASSE HANNHUND
The KING 06450/04 F
Very Good (Meget god)
Eier: Svein Magne Svendsen, Snertingdal
Oppdr: Ove Stensli, Gjøvik
(Klang –NJCH Zenta)
STORM 26929/07 F 22.04.07
Very Good (Meget god)
Eier: Jan Fredriksen, Eidsvoll
Oppdr: Vidar Salvesen, Grimstad
(NJCH NUCH Backahöidens Emil – INT N S UCH N JCH SV-03 Bella II)

Holmen Gård, Aust-Agder HHK 14.05.2011
Dommer: Bjørn Roald
ÅPEN KLASSE HANNHUND
Tällmyrans RUFUS S33407/2009 F 08.04.09
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, CK, 1 BHK, CERT, BIM
Eier: Thorleif Øverland, Sannidal
Oppdr: Ann Folkesson, Sverige
(Högklintens A’salix – SUCH SJCH Tällmyrans Puck)
JUNIORKLASSE TISPE
Mimmibackens MAGGAN SE46740/2010 F 10.06.10
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, CK, 2 BTK
Eier: Arnold Bjørklund, Fevik
Oppdr: Urban Nyberg, Sverige
(Rex – RR SJCH Tällmyrans Mimmi)
UNGHUNDKLASSE TISPE
FANNY NO33489/10 F 10.10.09
Very Good (Meget god) KVAL
Eier: Morten Kristiansen, Skien
Oppdr: Jan Erik Stensrud, Blaker
(NJCH NUCH RR Pluto – Kira)
BRUKSHUNDKLASSE TISPE
DOLLY NO33488/10 F 10.10.09
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK
Eier: Dag Haugen, Grimstad
Oppdr: Jan Erik Stensrud, Blaker
(NJCH NUCH RR Pluto – Kira)
- 13 -
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CHAMPIONKLASSE TISPE
NUCH NJCH ENE 11081/05 F 03.08.04
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, CK, 1 BTK, BIR
Eier: Kittil Songe, Songe
Oppdr: Kittil Songe, Songe
(NUCH NJCH Billy – NUCH NJCH Ina)

Kristiansand, NKK 15.05.2011
Dommer: Per Iversen
BRUKSHUNDKLASSE TISPE
NORD V 10 IRIS 01021/07 F 26.06.06
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK
Eier: Geir Holden, Enebakkneset
Oppdr: Harry Brenntrø
(Windanbergets Harpo – N S JCH NUCH Centa)

Morokulien, Hedmark HHK 22.05.2011
Dommer: John Smedbakken
UNGHUNDKLASSE HANNHUND
JAPP NO33484/10 F 10.10.09
Very good (Meget bra) KVAL
Eier: Geir Wiik, Gjesåsen
Oppdr: Jan Erik Stensrud, Blaker
(NJCH NUCH RR Pluto – Kira)
JUNIORKLASSE TISPE
Flisstølens UNI NO50888/10 F 31.03.10
Excellent (utmerket) KVAL
Eier og oppdretter: Asle Wiik, Flisa
(NJ(D)CH Pjokken – RR NUCH Flisstølens Amie)
BRUKSHUNDKLASSE TISPE
NORD V 10 IRIS 01021/07 F 26.06.06
Excellent (utmerket) KVAL, 1 KONK, CK, 1 BTK, CERT, BIR, BIG
Eier: Geir Holden, Enebakkneset
Oppdr: Harry Brenntrø
(Windanbergets Harpo – N S JCH NUCH Centa)
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I forbindelse med planlegging og produksjon av Luzernerposten har vi
innført en ny spalte kalt: Stafettpinnen. I denne spalten har vi satt opp noen
spørsmål som deltagerne får som hjelp for å komme i gang med skrivingen.
Knut Aaserud hadde stafettpinnen i forrige nummer og sendte pinnen
videre til John Smedbakken

God fornøyelse!
hadde mange gode egenskaper og et
utmerket eksteriør, og ble brukt i avl
både i Norge og i Sverige. Han var
blant annet far til NSJUCH Pelle til
Knut Aaserud.

Først vil jeg få takke Knut Aaserud
for at han sendte stafettpinnen videre
til meg.
Jeg heter John Smedbakken og er
født og oppvokst i Stor-Elvdal i
Østerdalen. Hunder legger nok
beslag på stort sett hele min fritid.
Jeg er autorisert jaktprøvedommer
for elghunder og harehunder, og
utstillingsdommer for harehunder,
elghunder og fuglehunder.
Jeg fikk min første harehund, en
drever, i 1986. Tre år senere fikk jeg
meg ei drevertispe, som ble en god
jakthund. Hun ble jaktpremiert flere
ganger. Hun hadde jeg tre kull på, og
hun avlet både jakt- og
utstillingschampion. I 1991 kjøpte
jeg en drever hannhund fra Snåsa,
som ble en god rådyrhund. Han fikk
en 6. plass i NM for småhunder, og
ble full-certet.

Min første luzernertispe, Tinka, var
etter NJCH Janka til Kragtorp og
SJUCH Midgård-Odin til Jonas
Jonsson. Hun fikk mange
jaktpremier, derav to 1. pr. og hun
ble NUCH.

Min første Luzernerstøver kjøpte jeg
hos Gudolf Skuterud i 1993. Det var
Gruveåsens Jesper. Han ble
jaktpremiert flere ganger, men trang
målbruk gjorde at det ikke ble den
høyeste premiegraden. Men han
- 15 -
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Min erfaring er at luzernerstøveren
ikke står tilbake for noen annen rase
i hareskogen. Det gjelder for den
rasen som for alle andre, at de må
brukes nok. Erfaring må samles, og
hundene må komme løs i skogen for
å høste erfaringer.
Luzernerens fordeler slik jeg ser det,
er at de har sterke labber og
gjennomgående et godt mål. I tillegg
er de rolige og enkle å ha hjemme.

Hun hadde også tre kull. Det første
med Pele til Sundli, og to kull med
NJCH Festus til Stian Berg. Det er
blitt jaktpremierte hunder fra begge
kull, men kombinasjonen med Festus
har vist seg å bli meget bra, da 7 av
10 avkom nå er jaktpremierte.

Vi som har luzernerstøver synes
noen ganger at dømminga på
utstillinger kan sprike noe. Vi må
huske på at det er veldig få av rasen
vår som stiller på utstillinger, og det
gjør det vanskeligere for dommerne.
Da du får èn, kanskje toppen to
hunder på ei utstilling en gang i blant,
får du et veldig spinkelt grunnlag å
dømme ut fra. Dette bør folk ha i
bakhodet den gang de ytrer misnøye
med dømming etter ei utstilling.

Fra Tinkas siste kull holdt vi igjen
Briskebyens Olga. Hun har to første
premier på prøve, og har 7 valper
som ble født 13. april i år.
I tillegg til harehundene har jeg hatt
flere elghunder og fuglehunder.

Jeg framla, på siste årsmøte, ønske
om at avlsrådet satte i gang å jobbe
med å utarbeide et rasekompendium
for Luzernerstøveren. Et
kompendium som alle dommere
skulle få utdelt. I tillegg hadde det
vært en stor fordel å arrangere en
dommersamling, hvor alle de
sveitsiske støvere kunne gåes
igjennom. Det er avlsrådene, kanskje
sammen med raseringene, som må
stå i bresjen for å arrangere slike
samlinger. Det er muligens noen
kroner å hente i NKK for slike
samlinger, da alle dommerne er
tilknyttet NKK.

Selv om jeg har jaktet elg i 30 år, så
blir småviltjakta mer og mer viktig
for meg. Det sosiale blir høyt
prioritert, og det blir viktigere og
viktigere jo eldre vi blir. Det er det
som gjør harejakta så attraktiv for
meg. Sitte ved et godt tyribål med
kaffekjelen, og mimre og tenke
tilbake på tidligere opplevelser. Det
er trivelig om man sitter alene, og
minst like trivelig om man er ute
sammen med en eller flere gode
kamerater. Og samtidig med at man
har det trivelig, så jobber bikkja, og
gjør så godt den kan for å løse sine
arbeidsoppgaver.
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Nå håper vi at mange vil finne veien
til Grimsbu Turistsenter og årets
Luzernersamling i juli. Det er
kjempemoro å se mange
luzernerstøvere samlet på ei
utstilling, så vi håper det blir mange
også i år. Personlig synes jeg også at
samlinga som vi hadde sammen med
svenskene i Säffle var et høydepunkt.
Kanskje var det spesielt for meg,
som ikke hadde vært på samling på
noen år. Jeg fikk da treffe mange
svenske og norske venner som jeg
ikke hadde hatt kontakt med på
mange år. Det var rett og slett
trivelig! La oss jobbe for å bevare

det gode miljøet! Ikke la
konkurranseinstinktet bli kjepper i
hjulene for trivselen vi skal ha. Vi
driver med hunder som en hobby på
fritida vår. Fritida er dyrebar, og
derfor skal det vi driver med da,
være hyggelig og moro. Håper
mange av oss sees på Grimsbu!

John

Tusen takk til John for et flott bidrag! Redaktøren vil sende stafettpinnen videre
til den person som John ønsker skal ha den. Følg med i neste nummer!
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Hei alle sammen!
Siden sist er der gjort endringer i avlsrådets sammensetning. Ingar Hære
ønsket å trekke seg fra sitt verv i avlsrådet i vinter. Alle vi som har sittet i
avlsrådet sammen med Ingar ønsker å takke han for den innsats han har
lagt ned for rasen gjennom mange år – TAKK SKAL DU HA!
Det er flere endringer i avlsrådets sammensetning;
Ny leder er: GEIR HOLDEN
Ny valpeformidler er: TOM S. BRAATEN
Nytt medlem av avlsrådet er: ARNE WESTER
Varemedlem er fortsatt: KNUT AASERUD
Det nye avlsrådet har hatt 1 konstituerende møte der vi reviderte avlsmål
og avlskriterier. Disse vil dere finne i dette nummer av Luzernerposten.
Videre er vi enige om prosedyrer i forbindelse med parringsanbefalinger
og godkjenninger.
NHKF har valgt en egen avlsråd-kontakt til harehundenes avlsråd, CarlJohan Rimstad. Avlsrådet for Luzernerstøveren skal delta på en samling
4. juni 2011. Vi ser på dette som et flott bidrag til vårt arbeid samt at det
vil være av stor nytte å ha et fora der vi vil kunne ha meningsutvekslinger
og dele erfaringer med hverandre. Avlsrådet var representert på RSmøtet i april.
Dersom noen av dere lurer på noe i forbindelse med vårt arbeid setter vi
pris på at dere tar kontakt med oss.
Medlem:

Leder:

Arne Wester

Geir Holden
toneriks@online.no
63 88 04 36 / 901 96 342
Melnesveien 57
1910 ENEBAKKNESET

arnweste@online.no
930 55 991
Lommedalsveien 289
1350 LOMMEDALEN

Valpeformidler:

Vara:

Tom S. Braaten

Knut Aaserud

tombraaten@fetkommune.no
63 88 20 85 / 482 75 236
Frøyasvn. 9
1900 Fetsund

knuaaser@start.no
63 90 09 25 / 905 73 773
Høyvn. 93
2150 ÅRNES
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Valper ventes etter IMPORT fra Sveits SHSB 660895 Shira v Riedfluh HD A og 064550/04
The King HD A ventes ca. 28. Mai. Shira har CK og BIR på utstilling Kongsvinger. Er
helt taus i fot og tap. The King har 1 AK utstilling og 1 ÅP barmark jakt.
Parringen er anbefalt av avlsrådet.
Kontakt tispeeier Johnny Slartmann. 2235 Matrand Tlf: 90959913/62830740.
Valper født 25. april 2011 etter 13828/06 Skrubenattens VANJA (HD C) og 05965/05 REX
(HD A). Vanja har 1x2 ÅP på jaktprøve og ble BIS på utstilling i Kristiansand 2009. Rex
har 1x1 ÅP på jaktprøve og CERT på utstilling. Selges fortrinnsvis til jaktprøve- og
utstillingsinteresserte.
Parringen er godkjent av avlsrådet.
Interesserte kan kontakte tispeeier Thorleif Øverland på telefon 911 96 086/35 99 22 70
Valper ventes ca 20. juli
Mor: 10030/04 (B) NJCH RR B-J Luz-Erna
Far: 27420/08 (A) Lärkvallens Don Ikaros, 2 ÅP og 3 ÅP på jaktprøve
Parringen er anbefalt av avlsrådet.
Valper selges fortrinnsvis til jegere.
Kontakt Gjert: 411 20 420 eller Cecilie: 930 99 020

- 19 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2011

AVLSKRITERIER FOR LUZERNER STØVER
REVIDERT 03.05.11

HANNHUNDER:
I hovedsak brukes jaktpremierte, men upremierte hannhunder kan få en paring.
For å få flere anbefalte / godkjente paringer, må den være jaktpremiert.
Eventuelt ha jaktpremierte avkom.
Minimum Good (God) på utstilling.
Skal være HD fri og ingen arvelige defekter. Ved spesielle høver kan hunder
med Grad C brukes i avl.
Hannhunder bør ikke ha mer enn tre (3) paringer eller ca. 20 valper etter seg.
TISPE
I hovedsak brukes jaktpremierte, men kan få anbefalt på første paring
upremiert. På andre paring kan gis godkjent vis ikke premiert. Skal tispa pares
tredje gang, må den ha jaktpremie eller ha jaktpremierte avkom for å få
anbefalt eller godkjent.
Minimum Good (God) på utstilling.
Skal være HD fri og ingen arvelige defekter. Ved spesielle høver kan hunder
med grad C brukes i avl.
Tispa bør ikke ha mer enn ca. 20 valper etter seg.
ANBEFALING:
For å få anbefaling skal enten hannhund eller tispe være jaktpremiert.
Innavlsprosenten være under 4 %.
Avlskriteriene for tispe og hannhund skal være oppfylt.
Avlsrådet skal ha vært kontaktet før paring finner sted.
GODKJENNING:
For å få godkjenning er det ønskelig at enten hannhund eller tispe er
jaktpremiert.
Innavlsprosent under 6,5 %.
Avlskriteriene for tispe og hannhund skal være oppfylt.
Avlsrådet skal være kontaktet før paring har funnet sted og vi vil vurdere i
hvert tilfelle om godkjenning av paring.
IKKE ANBEFALT/GODKJENT:
Ikke anbefalte eller godkjente er når avlsrådet ikke er kontaktet før paring eller
at noen av avlskriteriene for hannhund/tispe ikke er oppfylt.
Innavlsprosent over 6,5 %.
Kjente arvelige defekter eller sykdom.
AVLSRÅDET:
Leder:
Geir Holden
Valpeformidler: Tom Braathen
Medlem:
Arne Wester
Varamedlem:
Knut Aaserud
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AVLSMÅL LUZERNERSTØVER
REVIDERT 03.05.11

Avlsrådet vil i tiden fremover vektlegge i avlen:
Jaktlyst
Sunnhet og helse
Løshet
Målet
Innavl
Eksteriøret
Naturlig renhet for klovdyr.
Det er viktig å ikke ha for mange mål å konsentrere seg om, for å få fort
resultater av avlsarbeidet. De punktene vi vektlegger mest er løshet, målet og
innavl. Når det gjelder HD, så er det på rasen en sperre på ukjent HD status.
Avlsrådet anbefaler / godkjenner nå paringer med HD status der hunder er
registrert med grad C. Dette kun på hunder vi mener er ønskelige å ha med i
avlen videre. To hunder med grad C pares ikke sammen. Vi ber om at alle
som har grad C røntger sine om igjen.
Når det gjelder kortekryss synes dette å være under kontroll. Men det er andre
ting som også er viktige når det gjelder eksteriøret. Som hode, tantegninger
og kroppslengden. Når det gjelder klovdyr/husdyr renhet så er det noe vi i
avlsrådet vil se på i tiden fremover å diskutere oss i mellom. Dette er ikke noe
vi skal vektlegge mye i tiden fremover. Vi ser at i har noe klovdyrjag på prøver,
men ikke mer enn i andre raser. Vi må se på dette i forbindelse med dressur
generelt å se om dette har en forbindelse. Våre hunder går for å være lett
forbare når det gjelder dressur og klovdyr husdyr renhet. Dressur og klovdyr
renhet er noe vi kan komme il å måtte svare for i samfunnet mer etter hvert.
Det kommer til å bli forlangt av oss mer og mer etter vært når det gjelder
dressur på våre hunder. Derfor kan det være lurt å ligge litt i forkant.
JAKTLYST
Jobbe gjennom avlskriterier og avlsmål for å forbedre jaktlysten i rasen.
SUNNHET OG HELSE
HD har vi lite av i rasen. Så lite att det ikke er noe problem. Så vi har åpnet for
å bruke enkelte hunder med grad C. Jobbe med at vi ikke får inn sykdommer
som svekker rasens generelle helse. Det er blitt en del hunder i Sverige med
epilepsi. Dette ser ut til å være under kontroll. En god del hunder er tatt ut av
avl og er i Sverige sperret for bruk..
LØSHET
Vi ser ut i fra jaktprøver og prat med hundeeiere at vi har noe løshet i rasen.
Det er noe løshet i fotarbeidet, men det kan se ut til å komme mer og mer i
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tapsarbeidet. At løshet kommer mer å mer er ikke ønskelig. Derfor må vi gjøre
noen grep for å bedre dette.
 Ikke pare løst mot løst.
 Parre trangt mot løst. Det er ikke til å unngå at vi må bruke en del
hunder som er løse.
MÅLET
Målet på Luzernerstøveren er kanskje i ferd med å flate ut. Bli mer likt målet i
de andre rasene. Vi ser dette ut i fra jaktprøver og den erfaring eiere av
Luzernerstøveren generelt har.
 Pare hunder med meget gått mål med hunder med mindre gått mål.
 Vi ser bakover i linjene på om det er hunder med bra mål og prøve å få
brukt disse hunder med dårligere mål.
 Pare hunder med gått mål mot hverandre, for å bruke avkomma ut
igjen på linjer(hunder) med dårligere mål.
 Importhunder har så langt godt mål. Bruke disse bevist ut i avlen når det
gjelder målet.
INNAVL
Når det gjelder innavl så må vi være obs på å bruke flest mulige hannhunder
inn slik at vi unngår å få avlsmatadorer i en så liten rase.
Innavl er ingenting som har med å forbedre rasen raskt. Det går mer ut på å få
brukt mest mulig av avlsbredden vi har til rådighet. For å holde rasen frisk og
sunn i framdiden. Vi vet i dag at innavl fører til diverse sykdommer og defekter.
Vi har i dag som mål å holde oss under 4% innavl. Ønskelig at det skal være
0 % innavl på fleste kull en periode. Dette er i en så liten rase nesten umulig å
få til.
EKSTRERIØR
Når det gjelder eksteriøret så kommer rasen bra ut når vi ser på utstillings
resultater, men vi må følge med på noen ting.
 Hodet er blitt mindre edelt, noe tyngre, kortere ører og manglende nakke
knøl.
 Tan-tegninger mangler over øynene og i kinnene.
 Noen er blitt mye sotete i kinna.
 Noen hunder er mer kvadratiske enn ønskelig. Vi vil ha langstrakte edle
hunder.
Disse tingene som skal vektlegges må gjøres over flere generasjoner, for å
mulig få resultater. Vårt ønske er at flest mulig følger våre råd når det gjelder
avl. Desto flere paringer vi har kontroll over i avlen. Desto lettere er det for oss
å korrigere vårt arbeide med avlsmålene underveis.
AVLSRÅDET:
Leder:
Geir Holden
Valpeformidler: Tom Braathen
Medlem:
Arne Wester
Varamedlem:
Knut Aaserud
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- MED PENN OG PAPIR.
De fleste av oss som driver med
jakt og hunder er medlem av en
jakt og fiskeforening, det er også
undertegnede med formannsverv
i hundegruppa og litt over
middels interessert i harehunder
og harejakt. Forruten
aversjonsdressur og
klubbmesterskap for fuglehunder,
tenkte vi for første gang i
historien, i vår forening, å
arrangere ett klubbmesterskap
for harehunder. I den forbindelse
tok vi en tur siste søndag før jul,
da temperaturen var noenlunde
for å skolere ett medlem i
hundegruppa, for streking av
losminutter i prøveprotokollen.

tok frem skjemaet og noterte
uttakstiden. Selv med en del snø
på skogen hørte vi losen 20-25
min før haren krysset en hyttevei
hvor det var kjørt to skispor, ett
på hver side av veien. Det var
oppkjørt med løypemaskin slik at
midt i vegen var det relativt hardt
og fint å gå, med en cm nysnø
oppå. Her skulle det være mulig
å se foten til losdyret sier jeg til
lærlingen. Jeg får akkurat
konstatert at det er riktig losdyr,
nemlig hare, da jeg får en smell i
høyre skulder, ja direkte påkjørt
av en eldre, grinete skiløper, som
utbryter; Dere kan finne dere et
annet sted å gå! Hvor jeg forteller
han at vi går hvor vi vil, dette er
også en vei. Jeg sto litt for nære
skisporet uten å tråkke i dette i
min iakttakelse etter harespor.
Venstre skispor var ledig, og ikke
noe varsel om” løype!“ slik
normale skiløpere bruker å varsle,
nei, dette var kun for å provosere.
Men denne fortellingen slutter
ikke her, for da denne personen
passerte hunden som satt å
gjorde sitt fornødne ved siden av
skiløypa i ett ikke noterbart tap,
slo han denne over låret med
skistaven. Jeg ble så forbannet at
jeg slengte noen verbale gloser
som ikke egner seg på trykk etter
vedkommende, som så ut til å
snu men besinnet seg. Det var
det eneste fornuftige den

På østsiden av Glomma inne på
åsen, parkerte vi bilen og gikk
innover langs et tjern på en
skogsbilveg/skiløype, her bruker
det å være harespor, men ingen
nye etter litt snøfall for et par
dager siden. Hunden søkte ut på
to sider mens vi ruslet sakte
innover. Cirka en kilometer
lengre inn ble han plutselig borte
en stund bak en kolle, vi stopper
opp litt for å avvente, men med
ett får vi høre et jublende beskrik
fra en luzernerhals. Vi gikk litt
lenger frem for å se der haren
hadde krysset skisporet, men
snøen var såpass dyp så kun
hundens byksing etter losdyret
var det eneste synlige. Lærlingen
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mannen gjorde, for da var jeg
skikkelig forbannet. Den gamle
surpompen skulle fått gå hjem
med knekte ski og staver.
Normale mennesker slår da vel
ikke ett forsvarsløst dyr.

att disse karene ikke var lokale
jegere, men fra Hamar, med leid
hytte og jaktkort i våre
jaktområder. Det eneste positive
med de kara var at de hadde vett
nok til å gi hunden veie.
Foreningen selger jaktkort til 10
utenbysboende, men synes det
er i meste laget med våre små
jaktområder som blir oppspist
med utbygging av nye boligfelt og
industri til stadighet.
Vell, sier jeg til lærlingen, dette
ble det dårlig med losminutter av.
En dau hare er ingen ting verdt,
vi får prøve å finne en ny. Vi
slipper hunden i nytt område litt
lenger vest, mens nistepakka ble
fortært søkte hunden ut over ett
større område. Men da denne
kom innom oss for andre gang på
en time ble den koblet og dagen
avsluttet med gangtur på 1km
tilbake til bilen i 30 cm snø.

Etter denne episoden står vi og
summer oss litt, og hunden finner
igjen foten og drar ut i los og blir
borte i det fjerne. Med snø på
trærne hørtes det slik ut, men
etter GPS’n var det bare vel
hundreogfemti meter. Flere
skiløpere passerer, og en stopper
og slår av en prat, etter en stund
hører vi hunden komme inn i
hørehold. Med ett får vi høre to
skudd, og etter noen minutter
opphører losen. Vi går tilbake der
haren hadde passert første gang,
og lenger ned i skiløypa
oppdages tre personer, og en
hund med oransje dekken.
(Bruker Garmin DC20 og vest).
Tenkte ikke umiddelbart at det
var vår hund, men når vi kom
nærmere kjente jeg han igjen.
Det skulle vise seg at de hadde
skutt haren i losen vår noe som
er en vederstyggelighet. De ble
forklart at på jaktkortet under
punkt 3 er skyting i annen manns
los strengt forbudt. Det skal sies

Avslutningsvis vil jeg si att dette
var den mest utrivelige dag i
skogen i mitt over 40 årige jegerliv.
Tom
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JAKTPRØVERESULTATER INNKOMMET
AVLSRÅDET SESONGEN 2010/2011

HANNHUNDER
Eier
Nuch PAN II
17996/06
TOM
S17769/04
STORM
26929/07
Lärkv. DON IKAROS
27420/08
Tällmyrans RUFUS
S33407/09
Njuch BILLY
10280/02
The KING
06450/04
Njuch BALDER
13456/03
Sånbergets FINDUS
S18333/08
JUNIOR
10023/07
Nord.v.-10
BASCO Der
Hasenjäger 01122/07
TISPER
Njuch ENE
11081/05
LIZ
13585/04
RONJA
01023/07
RONJA
18001/06
Nuch Flisstølens
AMIE 18334/03
B-J-Luz-Erna RR
10030/04

Erik Ovnerud

1
EP
1
Rm

2
EP

0
EP

1
ÅP

2
ÅP

1

1

Ny
Champ

1

1

1

1
Rm

1

2

1
1
1

Knut Aaserud

1

1Fi

Harald Gøytil
Torgeir Brun
Johnsen

1
1

Tom Braaten
1
EP
1
Rm

2
EP

3
EP

1
1
ÅP

0
EP

2
ÅP

3
ÅP

0
ÅP

Ny UCH
Ny
Champ

1

Kurt J. Moen
Harry
Brenntrø
Knut
Kristiansen
Asle Wiik
Cecil./Gjert
Sundtveten

0
ÅP

Ny JCH

1

Tor Karlsen
Alexander
Kjær
Thorleif
Øverland
Svein M.
Svensen

Kittil Songe

3
ÅP

1
1
Rm

Steinar Furre
Jan E.
Fredriksen

3
EP

1
1
Rm
1
1
Sv

1

1

1

Ny JCH

- 25 -

Luzernerposten Nr. 1 - 2011

Briskebyens OLGA
20277/05
Briskebyens LIZZI
10397/04
Skrubenattens
VANJA 13828/06
TUVA
14618/02
DOLLY
NO33488/10
TINKA
S27425/07
Nord.v.-10 IRIS
01021/07
Axemmy`s Zelma
S43533/2008

John
Smedbakken
Pinehas
Austeng
Thorleif
Øverland

2

1
1
1

Birger Edquist

1

Dag Haugen
Lars
Gundersen

1
1

Geir Holden

1

1
1
Sv

Asle Wik

Samlet sett gir dette en premieprosent på totalt 61 % av 25
hunder uavhengig av om det er stilt på ÅP eller EP.
Tispene hadde til sammen en premierprosent på 60 % på
ÅP og 67 % på EP. Hannhundene hadde noe lavere
prosent på EP 44 % men høyere på ÅP 67 %.
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DEN KOMMENDE
GENERASJONEN
Dessverre har det
ikke kommet inn
stoff til denne
spalten!
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NJCH RR B-J LUZ-ERNA
På bildet til venstre ser dere NJCH BJ Luz-Erna motta sitt
championatskjold fra Norsk
Harehund Klub tidligere i vår. Vi
gratulerer hund og eiere med flott
innsats og et fint bevis på
championatet!

Følgende hunder har kvalifisert seg for å forsvare de
norske fargene under landskampen i Sverige:
NJUCH Ene, eier Kittil Songe
NJUCH Pan II, eier Erik Ovnerud
Tom, eier Steinar Furre

VI ØNSKER LYKKE TIL!
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BEHANDLEDE KOMBINASJONER
Innavl er beregnet på 6 generasjoner
Har du planer om valpekull? Ta kontakt med Avlsrådet og planlegg avlen med oss!

Tispe: J=Jaktpr.
Reg.Nr.
Foreldre:

Briskebyens
LISSI J
10397/04
Njch Festus
Nuch Tinka

SHIRA v
Riedfluh
SHSB 660895
Orel v Riedfluh
Palma v Riedfluh
Skrubenattens
VANJA J
13828/06 C
Tell
Bella
Briskebyens
OLGA J
20277/05 B
Njch Festus
Nuch Tinka
NJCH RR B-J
LUZ-ERNA
10030/04 B
Balto
Ndch RR Julie

Eier/kontakt
person
av tispe
Eier:
Adresse:
Pinehas
Austeng
Koppang
Tlf 91633733
93419135

Johnny
Slartmann
Marihønev. 2
2235
Matrand
Tlf 62830740
Thorleif
Øverland
Sannidal
Tlf 91196086
John
Smedbakken
Trønnes
Koppang
Tlf 99632898
Cecilie/Gjert
Sundtveten
1480 Slattum
Tlf 41120420

Hanne:
J=Jaktpr
Reg. Nr.
Eier:
Adresse:
NDCH
BALDER
13456/03 A
Knut
Aaserud,
Årnes
Tlf
90573773
The KING J
06450/04 A
Svein Magne
Svendsen
Snertingdal
Tlf 93024809
REX J
05965/05 A
Knut Petter
Solberg
Mysen
The KING J
06450/04 A
Svein Magne
Svendsen
Snertingdal
Tlf 93024809
Stävjes
NICKO (ua)
S39174/2005
J
Lärkvalens
DON
IKAROS J
S27420/08 A
Tor Karlsen
Røyken

Anbefalt
/
Godkjent
Innavl %
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Dato for
paring

Fødtdato
Antall
valper

Anbefalt
2%

31.Mars
og
2.april
2011

Valper
Ca 2 juni

Anbefalt
0%

25 mars

Valper
Ca 27.
mai

Godkjent
1,6 %

21-23
februar

25 april
5 hanner
1 tispe

Anbefalt
3,6 %

13-15
februar

Anbefalt
2,6 %

Anbefalt
2,44 %

13. april
3 Hanner
4 Tisper

ca 20 juli

Brukt
18-20
mai
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Ant
ledige
valper

1tispe

Nå er vi alt i mai og jaktsesongen er for lengst over. Det grønnes og vi går mot
varmere tider. Vi fikk en deilig forsmak på sommeren i april og det gav
mersmak!
Med våren kommer også tiden for utstillinger. I dette nummer av
Luzernerposten finner dere mye rundt dette. Nytt i år er premiegrader og
premiestigen er også endret. Håper mange av dere stiller ut den flotte rasen vår,
dette er en flott reklame for Luzernerstøveren! Depp ikke om sløyfa blir blå eller
gul – som dere ser av kriteriene holder hunden fortsatt god rasestandard. Husk
og meld inn utstillingsresultater til Avlsrådet og send gjerne til webmaster også.
I midten av bladet finner dere skjema for påmelding til utstilling. Dette kan dere
benytte dersom dere ønske å melde dere på en utstilling.
Takker dere som har sendt inn stoff til dette nummeret – dere er med på å gjøre
Luzernerposten leseverdig! Til alle dere der ut som lurer på om dere skal sende
inn noe – IKKE NØL – send inn: bilder, resultater fra jakt- og utstilling, korte
og lange historier!
Det nærmer seg samling og igjen skal vi møtes på Grimsbu i Folldal. Vet det har
vært vanskelig for mange å få seg hytte – ta med telt eller lei en campingvogn –
det er fortsatt plass på campingen. Gleder meg til å treffe dere igjen!
ØNSKER ALLE LESERE DEILIG SOMMER OG EN SPENNENDE JAKTHØST!

Tone, P. Eriksen, redaktør/sekretær

Manusfrist for Luzernerpostens nummer er satt til 15. oktober.
Stoff til Luzernerposten kan sendes til sekretær/redaktør:
Tone P. Eriksen
Melnesveien 57
1910 Enebakkneset
ter@flt.no
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