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NÅR RASEN ER LITEN

LAGER EGEN  
JAKTPRØVE FOR LANGHÅRET 

VORSTEHHUND
Når en rase er liten, og den ikke vises frem mye på vanlige jaktprøver, er det ikke lett å få en oversikt over avlsdyrene.  

Norsk Vorstehhund Innlandet gjør noe med det. 

AV HELGE HEIMSTAD

N
VK innlandet 
arrangerer egen 
prøve for Lang-
håret vorsteher 
02-03.10.2021.
Denne prøven 

er historisk i Norsk Vorstehhund-
klubb-sammenheng. Det har så 
langt jeg har funnet ut aldri blitt 
arrangert en egen prøve for en av 
vorsteher-rasene. 

Tanken om en egen prøve for den 
langhårete varianten kom for 
mange år siden, men ble aldri fulgt 
opp. I fjor ble det endelig en mulig-
het til å omsette ideen. Mulighet for 
et godt terreng var til stede og styret 
i NVK Innlandet støttet ideen.  

Prøven skal arrangeres på Engerdal 
østfjell (naboterreng til Bitter-
marka).

Prøven er åpen for alle LV som det 
er plass til (maks to parti) Jeg har 
hatt kontakt med Kickan Hansson 
som er kontaktperson for LV i Sve-
rige og kommer til å sende en invita-
sjon til dem. De har spurt om det er 
åpent for LV fra Finland å delta noe 
som jeg har stilt meg positiv til. De 
har sagt seg villig til å videreformidle 
invitasjonen til LV miljøet i Finland 
da de har god kontakt med dem. 

Hvis dette går som jeg håper vil det 
bli over 40 prøvestarter med LV 
både fra Norge, Sverige og muli-
gens Finland i løpet av denne 
 helgen.

Jeg har lenge hatt lyst til å få arran-
gert en egen LV prøve. Der er flere 
grunner til det, men det er ikke for 
å få snillere dømming da jeg ikke 
anser LV som en dårligere hund enn 
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de andre 
vorsteher-

rasene. Det 
jeg har sett 

gjennom de kull 
med LV jeg har hatt, er at det 

ofte er nybegynnere innenfor jakt 
med fuglehund som kjøper lang-
håret vorstehhund. De som får det 
til, fortsetter ofte med rasen. Det er 
derfor grunn til å tro noe av for-
klaringen til den lave prøvedel-
tagelsen ligger her. 

Det er ca 40 prøvestarter på lang-
håret vorstehhund i året, da ofte 
utført av de samme personer/ 

hunder. Jeg håper med en prøve 
bare for rasen, å få lokket med 
andre som vanligvis ikke starter på 
prøver, slik at bredden på LV som 
avprøves øker og vi får et større 
datagrunnlag.

Dessverre er det slik at det finnes 
flere gode LV linjer som dør ut slik 
at den genetiske spredningen 
 minsker. Det er ikke på grunn av 
dårlige hunder, men ofte på grunn 
av at eier ikke ser kvaliteten på egen 
hund da jakten er i fokus. Hadde 
denne prøven klart å lokke til seg 
flere av disse, vil målet være opp-
nådd. 
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Jeg har vært så heldig å få rekruttert 
Rune Brenna som en av dommerne 
til prøven. Rune er den dommeren 
i Norge som har lengts og best 
 erfaring med jakt og bruk av LV. Jeg 
er glad og stolt over at LV prøven 
har klart å få han som dommer. 

Dette er en mulighet til å se flere LV 
samtidig og evaluere de opp mot 
hverandre under samme forut-
setning i samme terreng. Sånn sett 
så håper jeg at prøven gir en god 
effekt både for datatilgang og for 
LV avlen. 

Fra min tid i avlsrådet var en av 
bekymringene jeg hadde for rasen 
at flere gode linjer døde ut, slik at 
den genetiske spredningen ble 
 dårligere. Den hang også sammen 
med antall kull i året. Dessverre er 
det slik at med det lave antall kull 
LV har pr år nå, så vil antall LV 
synke over tid. Håpet er at 
prøven over tid kan 
hjelpe LV eiere å 
komme over ter-
skelen for å starte 
på prøve og avle 
på sine hunder.


