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Styrelsen 



Välkommen till ett nytt år med SVÄ. 
Här nedan finns lite information från Styrelsen. 

Då siktar vi på ett nytt år med SVÄ. I år hoppas vi på att allt med pandemi lägger 

sig och planerar för att kunna köra ett fysiskt årsmöte i kombination med digi-

talt deltagande, så att så många som möjligt ska kunna närvara.  Det finns 

många olika viljor om var årsmötet ska äga rum, så vi följer turordningen som 

beslutades 2016 och det innebär att årsmötet ska hållas i södra Sverige. Vi har 

utifrån detta bokat in årsmötet på Hökanäs camping i Tidaholm, mer info om 

detta lite längre fram i tidningen.        

Björntest i Junsele är bokat och kommer att äga rum, helgen före midsommar. 

Tveka inte, anmäl er hund nu! Roligt och lärorikt, både för hund och hundfö-

rare! 

Lotterierna som vi haft under 2021 gällande jaktprov och för komplett röntgen, 

fortsätter även i år. Klubben fortsätter även att sponsra startavgiften för jakt-

prov. 

När det gäller arbetet med att bevara rasen så vi i behöver vi mer information 

om våra vita hundar. En enkät kommer att skickas ut till vithundsägare under 

våren, läs mer i separat artikel i tidningen på nästa sida.  

Thomas/styrelsen 

Avelsrådet 

Avelsrådet är fortfarande i behov av fler funktionärer.  

Vid intresse eller mer info kontakta styrelsen eller maila till: 

info@svenskavitaalghundsklubben.se 

© Bulls 

mailto:info@svenskavitaalghundsklubben.se


Viktig information till alla ägare  

av Svensk Vit Älghund! 

Svenska Kennelklubben har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att till-
sammans med Svenska Älghundsklubben och Svenska Vita Älghundsklubben 
se över möjligheterna att förbättra avelsbasen. 

Man vet att i tillblivelsen av rasen parades mycket nära släktingar för att 
befästa den vita färgen. Rasen är nu så numerärt liten och den effektiva 
avelsbasen så låg att den sannolikt inte kommer att överleva över tid. Värdet 
bör ligga runt 100 och vid senaste beräkningen låg det på 40. 

För att komma fram till konkreta förslag till åtgärder är det viktigt att DU 
som Vithundsägare hjälper till att ge den information som behövs för att 
åtgärderna ska bli så rätt som möjligt. 

Vi kommer under våren att skicka ut en enkät till alla registrerade ägare av 
Svensk Vit Älghund och hoppas att alla hjälper till så gott de kan att fylla de 
kunskapshål som finns så vi kan rädda vår ras. 

Svensk Vit Älghund har under många år haft en nedåtgående trend i antal 
djur i avel, det har kommit fler och fler rapporter om tikar som går tomma 
och dödfödda valpar samt misstänkta allergier i olika former. 

Vi hoppas därmed att få in så många svar som möjligt. 

 

Mvh Styrelsen och Avelsrådet 



Viktig informasjon til alle eiere av 

Svensk hvit elghund!  

Den Svenske Kennelklubben har besluttet å opprette en arbeidsgruppe for, 
sammen med den svenske elghundklubben og den Svenska Vita Älghunds-
klubben, å vurdere mulighetene for å forbedre avlsbasen. 

Det er kjent at i etableringen av rasen ble svært nære slektninger parret for 
å befeste den hvite fargen. Rasen er nå så numerisk liten og den effektive 
avlsbasen så lav at det er usannsynlig at den vil overleve over tid. Verdien 
må være rundt 100, og ved siste beregning var den 40. 

For å komme med konkrete forslag til tiltak, er det viktig at du som hvithun-
deier bidrar til å gi den informasjonen som trengs for å gjøre tiltakene så 
riktige som mulig. 

I løpet av våren vil vi sende ut en undersøkelse til alle registrerte eiere av 
Svensk Vit Älghund og håper at alle hjelper så godt de kan for å fylle 
kunnskapshullene som eksisterer slik at vi kan redde rasen vår. 

Svensk hvit elghund har i mange år hatt en nedadgående trend i antall dyr i 
avl, det har vært flere og flere rapporter om tisper som har gått tomme og 
dødfødte valper. Det har også dukket opp mistenkte allergier i ulike former. 

Vi håper å få så mange svar som mulig. 

Vennlig hilsen 

Styret og avlsrådet 



Björnhundstest Junsele 18-19 Juni 

Björnhundstest  18-19 Juni, mer info på nästa sida 

Årsmöte  2022 1-3 Juli 
Hökensås camping , finns mer info längre bak i tidningen. 

 

Västgård Game Fair  Juli – Augusti  

 

Hundträff i Norge 12-14 Augusti 

Tømmerneset, Troms . Finns mer info länge bak i tidningen. 

 

Sunne Jaktmässa   Augusti  

Elverum jakt & fiskemässa  Augusti  

Rättviksutställningen   Augusti   

Klubbkampen September  

Svenska Vita Älghundsklubbens  

Evenemang under kommande år 2022  



Datum 18-19 Juni 2022  

Med samling 06.00 båda dagarna.  

6st hundar/dag och tikar på söndag.  

 

Sista anmälan: 31 Maj 2022  

Skicka anmälan till Thomas på; 

info@svenskavitaalghundsklubben.se 

Björnhundstest Junsele 2022 

Från Hägntest på björn i Junsele 2021 

Från vänster: Vitgölens Dunder, Ross, Vitgölens Chilla,  
Vittfly´s Mikko och Skordalströas Bazze.  

http://hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer=SE26751/2019
http://hittaalghund.se/dog.asp?regnummer=SE39563/2019
http://hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer=SE37237/2018
http://hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer=SE17457/2018
http://hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer=SE11227/2019


Hvithundstreff i Troms,Norge 

12-14 Augusti 2022 

 
Intresseforeningen for Svensk Hvit Elghund—Svenska Vita älghundsklubben. 

I samarbeid  med Troms Elghundklubb. 

Anmälan senast 15 Juli. 
Kontaktinfo; Lars på l_dolmseth@hotmail.com eller 0047 97048705. Tone på finn-

kamp@hotmail.com eller tlf 0047 92250491.  

Ungefärligt program inför helgen; 

Fredag  12. Augusti— Oppstart med ankomst til området i løpet av dagen.  

Lördag 13 Augusti  —  - Eksteriør-utstilling. (Alla raser)  

                                        - Ettersøks- og bandhundprøver., blodspår 

                                          (melder sig opp   via NKK-Nettside) 

      - Gruppbilde med så många som möjligt 

Söndag 14 Augusti  —  - Eksteriør-utstilling. (Alla raser)  

      - Fortsatt mulighet för å gå prøver  

   - Samlingen avsluttes ved avslutningen av utstillingen  

 

 

 Vi håper flere av dere kan tenke dere å møte oss denne helga! Vi ønsker en 

uforpliktende påmelding innen 15. juli 2022 til en av oss undertegnede, 

med tilbakemelding på hvordan man kan tenke seg forlegning. Det vil gi oss 

muligheten til å sette en prioritering på hvem som får leie rom på selve 

leirstedet, samt at vi i samarbeid med Troms Elghundklubb kan planlegge 

organisering av campingen. 

Med hilsen Arrangementskomiteen- 
Tone Kampevoll, Lars Dolmseth og Freddy Grønlund. 
 
PS; flere av dere blir sikkert spurt om å gi en hjelpende hånd etter hvert! 
 

Läs mer på nästa sida.  



Hensikten med samlingen er å spre kunnskap og rasen, og gi raseklubbens medlem-
mer en mulighet for å samles for å kunne delta på utstilling, gå blod- fersksport eller 
bandhundprøver,. I tillegg tilbyr vi faglige foredrag om elghund med fokus på jakt og 
eksteriør. 

Målsetningen for helga er at vi samles så mange som mulig, helst med hvithund, og 
at vi lørdag 13. august 2022, en gang i tidsrommet mellom 1200-1500, klarer å få 
tatt et gruppebilde som viser at det er ganske mange som foretrekker Svensk Hvit 
Elghund! 

Arrangementet gjennomføres på Tømmerneset Leirsted, som ligger i Troms, ca 

18km øst for Finnsnes. Troms Elghundklubb har eksteriørutstilling samme helg, med 

utstilling av alle elghundraser både lørdag 13. og søndag 14. augugst, på samme 

sted. Helga etter, den 19. og 20. august gjennomføres også en internasjonal NKK-

utstilling i Tromsø, for de som kan tenke seg et ferieopphold i området, og gjøre 

unna noen utstillinger samtiidig! 

Programmet vi ser for oss er som følger: 

Oppstart fredag 12. august- med ankomst til området i løpet av dagen. Arrange-

mentskomiteen vil være på plass og etablere samlingspunkt for Hvithunder med 

eget telt/grillsted. Det vil være mulig å gjennomføre sporprøver/bandhundprøver 

etter avtale på forhånd. 1900 prøver vi å få til et foredrag på om lag en times tid, 

hvor fokuset er trening/gjennomføring av jakt med elghund. I fortsettelsen av dette 

vil vi kunne ha en orientering fra raseklubben, om status i avlsarbeid og  klub-

barbeid. 

Lørdag 13. august er det eksteriør-utstilling alle raser- og vi håper det stiller mange 

hvite der. Videre vil det la seg gjøre å få gått ettersøks- og bandhundprøver. 

Prøvene i helga gjennomføres ved at man melder seg opp via NKK-nettside, og fin-

ner Troms Elghundklubb sine prøver innen disse kategoriene- separate prøver. Kon-

taktperson i Troms Elghundklubb er Helge Jakobsen, mail hjakob-

sen67@gmail.com . Så avtales gjennomføringen på en av disse dagene vi er samlet. 

På dagen lørdag ønsker vi å få tatt et gruppebilde med så mange som mulig av oss, 

med og uten hund; dette for å reklamere for rasen i våre medlemsblad i Sverige og 

Norge- samt på sosiale medier! En gang mellom 1200 og 1500 håper vi at vi har de 

fleste med på det. Litt fleksibelt på tid- ut i fra hvordan eksteriørutstillingen går av 

stabelen.  

 



Lørdag kveld prøver i å få arrangert nok et foredrag. Vi håper vi kan dra veks-
ler på at vi har utstillingsdommere fra NKK på leirstedet, og kan bruke de til å 
orientere oss, og svare på eventuelle spørsmål om eksteriør og utstilling. I 
tillegg er vi i arrangementskomiteen representanter for Avlsråd og Styrelse i 
klubben, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene våre til vårt arbeid. Og 
så håper vi at vi klarer å være litt sosiale i løpet av helga! 

Søndag 14. august er det nok en utstilling, og muligheten for å gå prøver er 
fortsatt til stede. Samlingen avsluttes ved avslutningen av utstillingen- ca 
1600-1700. 

Tømmerneset leirsted tilbyr utleie av rom, men i begrenset omfang. Plass for 
campingvogner/bobiler og camping i telt er det god plass til. Sanitærfasilite-
ter toalett/dusj vil finnes som på en campingplass. Tilgang på strøm finns, 
gjen i et noe begrenset omfang. 

Vi håper flere av dere kan tenke dere å møte oss denne helga! Vi ønsker en 
uforpliktende påmelding innen 15. juli 2022 til en av oss undertegnede, med 
tilbakemelding på hvordan man kan tenke seg forlegning. Det vil gi oss 
muligheten til å sette en prioritering på hvem som får leie rom på selve 
leirstedet, samt at vi i samarbeid med Troms Elghundklubb kan planlegge 
organisering av campingen.  
 
Kontaktinfo; Lars på l_dolmseth@hotmail.com eller 0047 97048705. Tone på 
finnkamp@hotmail.com eller tlf 0047 92250491. 

 

Med hilsen Arrangementskomiteen- 

Tone Kampevoll, Lars Dolmseth og Freddy Grønlund. 

PS; flere av dere blir sikkert spurt om å gi en hjelpende hånd etter hvert 



Avelsrådets Pris 2022 

Avelsrådet i SVÄ vill uppmuntra sina medlemmar till att starta och gå jaktprov 

med sina hundar och har därför sedan tidigare instiftat ett pris, som även 

kommer finnas för året 2022. Det gäller både för löshund och ledhundsprov.    

1:a pris: 2000 nok     2:a pris: 1000 nok  

De medlemmar som uppfyller kraven för detta och vill vara med i  

lotteriet skickar sin anmälan till: freddy.groenlund@gmail.com 
 

Ange: Hundens namn, regnr, provresultat samt hundägarens namn och 

adress. SENAST Februari Månad. (Dragning sker i mars månad 2023) 

Regler;  
1. Gäller enbart Vita Älghundar 

 

2. Endast för medlemmar i SVÄ.  

(ägaren ska vara med i SVÄ) 

 

3. Poängen har ingen betydelse, 

det är starten som räknas.  

4. En Lott! (( Man får en lott även 

om man går flera prov) 

5. Hunden som prisas. Spelar ingen 

roll vem som går med hunden, det 

är hunden som prisas och inte 

hundföraren. 

6. Gäller under aktuell provsäsong. 



Avelsrådets Pris—Vinnare 2021 
Här nedan presenterar vi vinnarna från 2021. 

GRATTIS TILL ER! 

Hej och stort tack för ett pris som jag blev väldigt 

glad för, och såklart även Tex. Så roligt med en sån 

här utlottning och att man oavsett resultat kan 

vinna ett pris. Vi hade anmält till två prov i höstas, 

men kunde bara genomföra ett då Tex fick ett 

klokapselbrott som ställde till det. Just det här 

provet blev ju inget ”prisprov” eller ens i närheten. 

Men vi hade aldrig anmält till prov om inte vi 

visste att Tex är en väl fungerande jakthund som 

finner älg om det finns någon. Värt att nämna är 

att det var min pappa på 84 år som gick hela prov-

tiden i regn och ruskväder, berg upp och berg ner. 

Så till alla  er som funderar på om man ska våga, 

orka anmäla till prov, gör det! Det kan ju faktiskt 

gå vägen också… annars en härlig dag med hunden 

i skogen :)  

Text skriven av Olivia.  

Røstagrendas Tex  ägare: Olivia Wemälv 

1:a Pris: 

2:a Pris: 

Vesterleins Dolly  ägare: Anna-Lena Løbakk  

 

Text skriven av Anna-Lena återfinns på sida 17-18 i 

tidningen.  



HD / ED Lotteri 2022 
SVÄ vill uppmuntra hundägare av Vit Älghund att röntga sina hundar. Detta är 

viktigt för rasens utveckling och överlevnad. Det är tyvärr få individer att välja 

på i aveln just nu, och vi vill fortsätta även 2022 med att uppmuntra att röntga 

medlemmarnas hundar.     

 

1:a pris: 2000 kr     2:a pris: 1000 kr 3:e pris: 500 kr  

Detta lotteriet är endast för medlemmar i SVÄ och gäller endast sin vita älg-

hund.  

Skicka bild på kvitto/certifikat för utförd röntgen.   

(Gäller alla medlemmar, oavsett resultat på röntgen)  

Skicka till: info@svenskavitaalghundsklubben.se  

Regler;  
1. Gäller enbart Vita Älghundar 

 

2. Endast för medlemmar i SVÄ.  

 

3. Resultatet spelar ingen roll för 

deltagande, det är att man gjort en 

röntgen på sin hund som räknas.  



HD / ED Lotteri—vinnare 2021 
Här nedan presenterar vi vinnarna för 2021. 

GRATTIS TILL ER! 

1:a Pris: 

 

Skordalströas Blik  

ägare: Jan Larsson 

3:e pris : 

Morodalens A-Ylva  

ägare: Ann Christin Nordnes  

2:a pris: 

Bella  

ägare: Andre Bolin  



Sponsring till Jaktprov fortsätter 

Till de ekipage som deltar på jaktprov under säsongen 2022 kommer klubben 

att sponsra med 300 kr.  

Bidraget betalas ut en gång per ekipage under kommande säsong. Beloppet 

motsvarar en ungefärlig startavgift i Sverige.   

Bidraget förmedlas av kassörerna i Sverige och i Norge när provet är genom-

fört.  

Glöm inte medlemskapet 2022! 

Betala in för året 2022, finns mer info på näst sista sidan i tidningen, där hittar 

du hur och vart du betalar in medlemsavgiften.  



 

Årsmöte 2022 

Var:  Hökensås camping, Tidaholm Västra Götaland 

När: 1–3 juli 2022 

Reserverat: 2 stugor Gälleberg   2100 kr. (2 nätter) 
             4 stugor Daretorp    1500 kr. (2 nätter) 
Stuga/husvagnsplats bokar man själv direkt till campingen.  

Telefon Campingen; 073-322 30 53 / 0503-231 27  
 
Aktivitet: Vildsvinshägn fredag, lördag & Söndag + diplomering, går ev att boka 

torsdag om intresse finns. Begränsat  antal.  
För att det ska gå att organisera deltagande i hägnet bör vi veta hur många som 

är intresserade av att delta, i god tid innan den 1 juli. 

Daretorp—stuga Gälleberg—stuga 

Fredag: Vildsvinshägn, 
samkväm på kvällen när 
medlemmar droppar in på 
campingen. 
Lördag: Vildsvinshägn, 

årsmöte samt därefter 

gemensam middag.  

Priser utöver boende; 

Träna Hund i hägn: 700 Kr  

Anlagstest: 1500 kr  

Buffé Lördag kväll ca 300 kr 

 

Anmälan & frågor sker till; 

info@svenskavitaalghundsklubben.se 

Det kommer gå att delta digitalt på årsmötet , om man inte kan närvara. 



Jeg trodde aldri at bandhund skulle være noe for meg. Er vant med løshund som 
jaktform og synes det er artig å jobbe sånn. Men båndtvang-tiden er jo som du vet 
lang i Norge, og vi kan jo ikke slutte å være i skogen for det, ikke sant? 
Derfor hev jeg meg med på et introkurs i jakt med bandhund i regi av Verdal jff. 
For å være ærlig, bare for å avklare hvor kjedelig det nok sikkert er.. 
Men det ble til det stikk motsatte! 
Skikkelig gøy å jobbe med hunden i band! Og vild skryt til instruktørene i Nord 
Trøndelag som virkelig formidlet denne jaktformen til nybegynnere som Dolly og 
meg. En spesiell takk til Kjetil Helden og Inga Berit Lein som latt meg tusle i lag med 
seg for å lære mer om den praktiske gjennomføring. 
Etter det var det bare å komme seg ut i skogen å 
trene som bare rakkern. 
Mye å tenke på: Vind, underlag, terrengutforming.. 
Man behøver egentlig 3 par øyne for å bli bra på  
det her føler jeg. Men du verden så artig når vi  
klarer å komme oss helt innpå elgen!! 
Da føler jeg meg som en riktig indianer.  

Og så tenkte jeg «jaja, da prøver vi oss like godt på 
en jaktprøve». Med innstillingen «Angrep er det 
beste forsvar» ba jeg om en prøvedato så tidig som mulig i sesongen. Jeg skulle lyve 
om jeg sier at jeg ikke var nervøs, var så som så med søvn natten innen.. 
Dolly og jeg møtte forventningsfullt opp kl 4.30 (ja du leste riktig!!) på bensinstasjo-
nen på Straumen for å møte vår dommer Ivar Fjeset. Jeg var så nervøs at jeg dro fra 
lommebok og røykpakken, så det første jeg måtte be pent om, var at han kjøpte 
røyk til meg slik at jeg kunne roe meg ned litt … 
Etter en liten pep talk og noen blås i morgentimene startet vi prøven. 
Dommeren sa at jeg bare skulle gjøre som jeg brukte når jeg trente. Etter en stund 
klarte vi å finne roen, og det var bare deilig å være i skogen igjen. 
Ivar klarte å ta fokus vekk fra at det var en prøve, 
delte gode historier og hjalp oss å slappe av. 
 
 
 
 
 
Fortsättning nästa sida.. 

Første gang på jaktprøve  
Skrevet av Anna-Lena Løbakk som vant 2p i Avlsrådetspris  



Og tiden fly jo når man går med bandhund! 
Vi var nok ganske uheldig med været, det var totalt vindstill og fryktelig 
varmt. 
Og så var det ingen ferske elgspor å finne… 
Men sånn er det jo, jakt er jakt. 
Fikk tipset om å vente med prøvedato til det er litt blæst og drittvær, men 
uansett synes jeg det var en riktig trivelig stund i skogen, og jeg har lært 
masse av dommeren. 
En kjempe nyttig lærdom er å bruke hansker(bildedokumentasjon vedlagt) 

Det gav absolutt mersmak og jeg 
skal helt sikkert prøve meg igjen i 
år, det er faktisk ganske kult med 
prøve! 

 

Mvh Anna-Lena Løbakk og 
Vesterleins Dolly 



Annonspriser Medlemmar Kommersiella 

Helsida 300 kr 600 kr 

Halvsida 200 kr 400 kr 

Kvartsida 100 kr 200 kr 

Information SVÄBladet 

Ungefärlig utgivning: 30/3, 15/6 , nr 3 och 4 – 30/11 

Tidningsredaktion 

Redaktion: Hela Styrelsen                            Ansvarig utgivare: Thomas Norberg 

 

Självklart är vi tacksamma för inlägg eller förslag till tidningen.  

Med reservation för felskrivning.  

Medlemsavgifter  

Enskild medlem:                 Familjemedlemskap:                   Ny Valpköpare: 

250 kr                                    300 Kr                                                    0 kr 

                                                                             genom uppfödare första året. 

 

Svenska Vita älghundsklubbens konto 

Sverige: Bg: 227-8869            Swish: 1230893818 

Norge:    K.nr 4213.27.48408    Vipps: 725899 

 

Från utlandet till svenska kontot: 

IBAN:  SE 76 6000 0000 0001 6712 4838  

BIC:     HANDSESS  

Medlemskapet är kalenderår (jan-dec).          Obs! Glöm ej namn och adress! 

Hedersmedlemmar Pia Lilläng, 

Ronald Nyström ,Malvin Olsen, 

Valter Wemälv, Terje Karlsen    

Kurt Jonsson, Ove Finni, 

Erik Asklund 



Hemsida: svenskavitaalghundsklubben.se  

Mail: info@svenskavitaalghundsklubben.se  


