
DOMARPRESENTATION

Tore Grønhaug, Kennel Grunningen, Norge 
kommer att döma årets Stora Special, den 31 
juli i Hallstahammar. Här är hans presenta-
tion.

”Jeg vil gjerne få lov til å takke SvIVK for at de har 
invitert meg til å dømme i Hallstahammar i juli.

 
Først vil jeg gjerne få fortelle litt om meg selv og min 

erfaring med hund og spesiellt med Irsk Ulvehund.

Min første hund anskaffet jeg som 20-åring, i 1985. 
Dette var en Newfoundlandshund. At det ble akkurat 
den rasen var vel mer eller mindre tilfeldig. Til sammen 
hadde jeg 4 av denne rasen før jeg prøvde noe annet. 
Det neste valget mitt var Briard. Men den hunden jeg 
hadde fått, ble aldri slik som oppdretteren hadde plan-
lagt, og jeg ble tilbudt ny hund. Da samme oppdretter 
også hadde Ulvehund, spurte jeg om det gikk an å få 
en slik i stedet. Dermed var det gjort! 

 
Jeg overtok denne hunden i 1995, og i 1997 fikk tis-

pen sitt første kull. Til alt overmål var faren en svensk 
hanne. Dermed var Kennel Grunningen i gang med 
IU, og i dette kullet ble det etter hvert en NSch og en 
Nch. 

Etter hvert ble det 10-12 kull med dette prefix-et. De 
to siste kullene ble født i 2011, så det er ikke så mange 
igjen av dem nå. Av andre raser jeg har vært innom kan 
nevnes dachshund, lang- og korthåret dverg, men etter 
2011 har mitt fokus vært på langhåret collie. Vi har 
for tiden 10 stk av disse i huset, og sammen med min 
samboer Bente oppdretter vi slike under prefixet Tell-
Me. Jeg er helt sikker på at det er en fordel både som 
dommer og oppdretter å ha erfaring fra flere raser.

Jeg ble ferdig med min dommerutdannelse på rasen i 
2015. Noe av det jeg legger mest vekt på når jeg ser på 
hunder er sunnheten. Hunden skal være godt og sunt 

konstruert, og kunne fungere til det den er ment for 
fra opprinnelsen. Noe av det viktigste som står i  
rasebeskrivelsen er etter min mening «hunden skal  
aldri virke tung». Det er jo en mynde, og det må det 
aldri være tvil om.  Ellers er det jo også de rasespesi-
fikke detaljene vi som rasedommere må legge stor vekt 
på. 

Jeg ser fram til å kjøre til Hallstahammar og ser fram 
til å se mang flotte hunder på ett sted. Vi får bare håpe 
værgudene spiller på lag med klubben.

Tore


