Spørsmål avlkonfersanse NEG:
Eksteriør/Anatomi:
1. Rasestandarden:
a) Er den ”skrevet i stein”, eller kan den forandres etter ”behov”?
b) Hva bør i tilfelle forandres?

2. Vinkling (det gjelder både front, kne og haser):
a) Hvorfor er det viktig med god vinkling?
b) Hvis den er mangelfull, hvor stor vekt skal dommeren legge på det i forhold til andre feil?
c) Bør fronten spesielt nevnes i kritikken?
d) Har en «dårlig» front noe å si for hundens muligheter for jakt i mange år?

3. Avfallende kryss og lavt halefeste:
a) Hva betyr dette for funksjonaliteten hos en elghund?
b) Hvor stor vekt skal dommeren legge på dette?

4. Størrelse:
a) Maksimums- og minimumsmålet for NEG er 56 for hanner og 53 for tisper.
Spørsmål: Hvorfor er det viktig at maksimumsmålet (evt. minimumsmålet ikke) overskrides?
b) For NEG er 52 og 49 cm ideell mankehøyde henholdsvis for hannhunder og tisper. Det er
konsensus blant dommere om å akseptere et avvik på +2/-1 cm for Excelent/CK, dvs. at fire ellers like
gode hanner kan være henholdsvis 51. 52, 53 og 54 og alle være kvalifisert til CK.
Spørsmål: Går en hann på 53 cm foran en på 51 cm hvis de ellers er like gode? (Begrunn svaret)

5 Kjønnspreg:
a) En hannhund skal være maskulin, og en tispe feminin, men legger dommerne nok vekt på
kjønnspreg hvis hunden ellers er uten nevneverdige feil?
b) Vil en NEG tispe på 51 cm (49+2) (= kan få CK) lett virke maskulin (og trekkes for det), og vil en NEG
hannhund på 51 cm (52 minus 1cm) (=kan får CK) lett virke feminin (og trekkes for det)? (Begrunn
svaret).

6 Kosmetiske detaljer i standarden:
Kosmetiske detaljer fører ofte til nedsatt premiegrad, f.eks ”lyse øyne, store ører, vidstilte ører,
rynker i pannen, og feilfarget pels (sot, for lys, for mørk, dårlig maske, briller, manglende selemerke,
lyse kinn, brun eller gul pels, rødskjør, lyst brystspeil, mørk underull, hvit halespiss). Er alle disse
kosmetiske detaljer så viktige at de medfører nedsatt premiegrad?

JAKTPRØVER:
Band:
1. Hvordan få en rolig hund under enhver situasjon under jakt / prøve. ?
2. Hvilken valp vil du velge ut for å være mest mulig sikker på at du lykkes med å få til en god
bandhund. Er det ting som er mer viktig enn andre ting. ?
3. Hva legger du mest vekt på når du skal begynne med valpen ute i skogen. Er det overværsarbeidet
eller sporing som bør være i fokus.
4. Er det mulig under en bandhundprøve å skille mellom det som er førerstyrt eller tillært og det som
ligger nedarvet i hunden?

Løs:
1. Hvilke momenter er viktigst for oss å få målt med tanke på arvbarheter? (nevn 4 momenter)
2. Skiller jaktprøvereglene mellom gode og dårlige hundene?
3. Jaktlyst (søket, vilje/evne til å finne elg, lose lenge og påhengelighet) Begrunn svaret.
 + Er det ett mål at man ønsker mer av dette?
 = Dagens hunder har tilfredsstillende mengde av det som kan kalles jaktlyst?
 - Er det et mål at man ønsker mindre av dette?
4. Er NEG på rett vei når det gjelder avl på gode løshunder?

Spørsmål om avl/oppdrett:
1) Er det riktig å blande løshund- og bandhund-linjer?
2) Har vi en frisk hund eller har vi problemer med dvergvekst, nyresvikt og HD? (skal vi DNA
teste hundene før de settes i avl)
3) Bruker vi for få hanner i avl, og hva skal til for å få raskere skifte på avlshannene?
4) Valpekull.
Vi alle ønsker mer dokumentasjon for å sikre vår avel og øke kvaliteten.
Hvert år er ca. 20 % av registrerte kull med foreldre som ikke tilfredsstiller kravene AU i NEKF
har satt og ca.15 % av disse er utav totalt umeritterte foreldre.
Er dette noe vi ønsker?
5) Har vi gode og mange nok oppdretter på NEG?
6) Hvilke statistikker ønsker dere for NEG?

