
Oppfordring: STILL PÅ JAKTPRØVE! 

   

Å stille på jaktprøve er ikke farlig. Har du en unghund som 

jager premieloser nesten hver gang du er i skogen, SÅ STILL 

PÅ PRØVE! Ikke vent og tru at det skal gå enda bedre til 

neste år. Om det blir en 0 første gangen så gjør ikke det noe. 

For selv den beste jaktchampion har en tom dag i skogen 

iblant. 

 

Meld på åpen prøve hos din lokale klubb. Påmelding gjøres 

enkelt via ‘’Min side’’ hos NKK. Klubben vil kontakte deg 

med tildeling av dommer.  

 

En prøvedag i skogen skal foregå som en helt vanlig jaktdag, 

med prøvedommer isteden for hagle. Har du ett bra 

hjemmeterreng kan du bruke det. På Åpen Prøver (ÅP) skal 

hunden være løs i terrenget minimum 5 timer til max 8 timer. 

Kravet til 3 ÅP er minimum 60 minutter, til 2 ÅP er 90 

minutter og 1 ÅP er 120 minutter. Prøvedommer bør fortelle 

litt om hva han bedømmer for helt nye hundeeiere. Normal 

slipptid er kl 07:00 før elgjakta og kl 08:00 etter. 

 

Et av jaktprøvenes formål er kartlegge rasens egenskaper i 

skogen og er et viktig verktøy for rasens avlsarbeid.  
 

DA ØNSKES EN TRIVELIG PRØVEDAG I SKOGEN 

LANDSKAMP 2019 
   

 

Svenskene er i år arrangør for landskampen mellom 

Norge og Sverige. Kampen går av stablen i regi av 

BohusDals Stövarklubb 18. og 19. november.  

 

Følgende hunder skal konkurrere  

Fra Norge: 

Valdo til Thorleif Øverland  

KS Suu til Kittil Songe  

Axemmy’s Walle til Vidar Salvesen 

Fra Sverige 

Blåsåsens Anja til Wallis Widell 

Axemmy’s Wirre til Ann-Gerd og Lars-Ove Fritz 

Axemmy’s Azton til Katarina og Erik Ådal 

 

Norge har stukket av med seieren i de siste 3 

landskampene. Vi ønsker hunder og eiere masse 

lykke til. Kanskje vi får med oss enda en seier!  

 

Resultatet vil bli publisert på ringens hjemmeside.  
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 Jaktprøveresultater 2019/2020 

   
 

Husk å melde inn resultater fra jaktpøver til avlsrådet. Benytt skjem på ringens 

hjemmeside eller ta kontakt på telefon. Resultater oppdateres fortløpende på 

ringens hjemmeside. 

 

 

Ringens styre: 

Leder Pål Niclas Vestli palniclas.vestli@nortura.no  950 33 259 

Nestleder Jan Erik Haugsrud jansen@svartskog.net 416 52 438 

Kasserer Elin Ruud elinruud@broadpark.no 910 07 307 

Sekretær Tone P. Eriksen ter@flt.no 920 55 284 

Styremedlem Tor Karlsen tor-ka3@online.no 950 57 271 
 

Avlsrådet for Luzernerstøver: 

Leder Geir Holden ter@flt.no 901 96 342 

Medlem Arnt G. Skeibrok m-skeibr@online.no 994 13 030 

Medlem Kristoffer Sundtveten  467 83 545 

Varamedlem Knut Lundberg knut.lundberg@hihm.no 905 55 752 
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Planlagte parringskombinasjoner 2019/2020 
 

NO46758/16 Luzzi planlegges parret med NO46933/12 Bajac vinter/vår 2020  

Oppdretter Ivar Nordli, 930 00 594 

 

NO37187/13 AB Fanny planlegges parret med NO42412/13 N DCH Valdo vinter/vår 2020 

Oppdretter Bjørn Brokeland, 918 19 413 

   

NO41317/16 RG Bonni planlegges parret med NO37181/13 AB Messi vinter 19/20 

Oppdretter Marcus Frandsen, 405 33 246 

 

NO42189/15 C.I.B N UCH Zika planlegges parret vinter 2020, Hannhund ikke bestemt, vinter 2020  

Oppdretter Geir Holden, 901 96 342 

 

SE44260/2016 Mysan planlegges parret med SE20978/2017 Såntorpets Zalo vinter/vår 2020 

Oppdretter Hanne Frysjøenden, 975 98 679 

 

 

Går du med tanker om å sette valper på din tispe: Ta kontakt med avlsrådet! De er der for å hjelpe deg med 

å finne rett hannhund til din tispe. 

 
 

JUBILEUMSSAMLINGA 24. – 26. MAI 2019 
   

Luzernerringen feiret sitt 30-års jubileum på grensa til Sverige 24.-26. mai. Jubileumssamlinga ble 

avholdt på Morokulien i forbindelse dm Hedmark Harehundklubb sin utstilling lørdag. I godt 

utstillingsvær ble 25 luzernerstøvere stilt ut for dommer Arnstein Hagen og aspirant Janne 

Sandbakken. Best i rasen ble Mysan til Håvard og Hanne Frysjøenden, mens best i motsatt kjønn 

ble RR N UCH N J(D)CH Tøff til Bjørn Martinsen. Mysan slo til og ble Best in show også. 

Luzernerringen ønsker å takke Hedmark Harehundkubb for gjestfrihet og en flott utstilling. 

Nestleder i Luzernerringen, Kurt Johnny Moen, rettes en spesiell takk for tilrettelegging av lokaler 

for årsmøte, jubileumsmiddag og overnatting på Montebello Camping. 

På årsmøte var over 40 medlemmer til stede. Tom Sigurd Braaten ble utnevnt som nytt 

æresmedlem i Luzernerringen. Tom har vært en viktig skikkelse i ringen gjennom over 20 år. Han 

har vært både sekretær og leder og har hatt verv i nesten 20 år. Han har også lang fartstid i 

avlsrådet og ble takket for sin innsats der også når han nå trådte ut av dette vervet på årets RS. 

Geir Holden og Tone P. Eriksen ble tildelt hedersbevisning som takk for deres innsats for ring og 

avlsråd gjennom mange år. 

Etter årsmøtet var det tid for utdeling av utmerkelser. Årets luzernerstøver 2019 ble RR N UCH N 

J(D)CH Tøff til Bjørn Martinsen. Årets unghund og årets yngste jaktpremerte ble tildelt Såntorpets 

Zalo til Ove Nerkvern. Bilder fra utstillingen er publisert på ringens hjemmeside. 

Luzernerringen inviterte medlemmer, med følge, til jubileumsmiddag lørdag kveld, Nesten 60 til 

bords med stort og smått. En flott markering med god mat i Glasshytta satte prikken over i’en og 

Luzernerringen er klare for 30 nye år. Vi har et fantastisk godt miljø i den lille ringen vår. Vi gleder 

oss sammen over våre hunders prestasjoner. 

 


