
REFERAT FRA MØTE I 
JAKTPRØVEUTVALGET I BUSKERUD 
ELGHUNDKLUBB, HVOR FORSLAG TIL 
NYE NORDISKE LØSHUNDREGLER BLE 
GJENNOMGÅTT. 

 

Det første vi vil komme med bemerkning på er poengskjema.  

Vi ønsker koeff. i moment 1. Søk blir som i våre regler i dag, 2 verdig. 

Begrunnelsen er at vi anser søket for det mest verdifulle, og vi mener at det 

har stor arvbarhet, og det  viktigste  for å få en vellykket dag på jakt og prøve. 

Det halve poenget, vil vi ta fra nytt moment 7, lostid, som vi mener hører 

hjemme i moment 4. Vi ønsker dette moment strøket, da det ellers blir dømt 

dobbelt opp.  

 

Når det gjelder GPS peiler har den kommet for å  bli,  og er et kjempefint 

hjelpemiddel på jakt og jaktprøver.  

Utvalget stiller seg sterkt kritisk til å dømme etter GPS. Vi mener at det er det 

dommer observerer uavhengig av peiler som må danne grunnlag for 

poengsetting.  

Peiler bør etter vår mening fortsatt  være et hjelpemiddel, ikke noe vi bruker 

på den måten som er tenkt, da hunder jobber forskjellig. Hva som er mest 

effektivt ser en ikke på en peiler. Ei jaktprøve skal være mest mulig lik en dag 

på jakt, og hundens egenskaper måles opp mot det. Da virker det helt 

unaturlig å bruke peiler i slik skala som forslaget legger opp til. 

 

 



Moment 1 – Søk 

Unnlate hastighet. 

Farten benevnes som tidligere, utmerket osv. 

Hunden bør være effektiv og inneha jaktlyst og vilje til å søke. 

Vi ønsker ikke bruk av peiler til å dokumentere, fart og lengde på søksturene. 

 

Moment 2 – Evne til å finne elg. 

Vi ønsker pkt. 3 strøket. Videre ønsker vi pkt. 4, forandret på slutten til,” der vi 

sist hadde kontakt med hunden.” 

Under der hvor det står om uttak på første søksturen, stryke andre avsnitt. 

Litt pussig ordlyd på de to siste under brukbar og dårlig evne. 

Dette momentet er det som dommerens skjønn må legges til grunn for 

bedømmelsen. 

 

Moment 3 – Evne til å stille elg i uttaket. 

Her mener vi at første tre setninger i annet avsnitt strykes, og at en i siste 

setning tilføyer at ”ved flere uttak trekkes 2 poeng for hvert av de som ikke 

står.” 

 

Vi er av den oppfatning at dette moment ikke skal trekkes for ”blinking”, det 

mener vi hører hjemme i moment 4. 

 

Moment 4 – Losarbeidets kvalitet. 

Her ønsker vi å sløyfe arbeidstid, videre må det som ble nevnt om blinking i 

forrige moment inn her. Videre vil vi ha stålos på 150 min. for å gi maks. Da må 

teksten for de andre endres tilsvarende, når arbeidstid tas bort. 



Vårt utvalg ønsker fortsatt 6 timers prøvetid. 

 

Moment 5 – Påhengelighet. 

 

Her kommer vi tilbake til det med bruk av peiler, som vi nevnte innledningsvis. 

Vi mener også at det bør nevnes at hvis hunden er borte eksempelvis 1 time og 

så vender tilbake, ikke bare bruke avstander, som da kun forutsetter bruk av 

peiler. 

 

Vi mener at momentet også kan dømmes etter den tiden hunden er borte, 

det er ikke nevnt i forslaget. 

 

Moment 6 – Evne til å stille støkt elg. 

 

Vi mener at raskt gjentak bør være inntil 1 km.  

Vi er av den formening at dette momentet er bra beskrevet og bedre i våre 

regler. 

 

Moment 7 – Lostid. 

Vi mener at dette momentet sløyfes og legges inn i moment 4. 

Vi mener at hunden blir gitt poeng i to momenter for lostid. O.5 poeng 

overføres til moment 1. Søk. 

 

Moment 8 – Losmålets hørbarhet. 

Andre linje må sløyfes, avstander må vekk. 



Vi er av den oppfatning at hørbarheten kan sjekkes i løpet av 20 minutter 

lang stålos. Kan ikke forstå at hunden må lose over 150 min for å få full pott. 

 

Moment 9 – Bruken av målet. 

 

Stryk det om at en må ha over 150 min los for å få over 8 poeng. 

Vi mener at hundens bruk av målet må kunne bedømmes etter skalaen når 

den har lostid over 20 min. 

 

Moment 10 – Lydighet og samarbeid. 

 

Her mener vi at det er riktig å gi poeng i to adskilte moment, som i våre 

nåværende regler. 

Samarbeid går jo på hundens egen vilje til å samarbeide med fører, mens 

lydighet går på dens vilje til å følge førerens kommando. Blir dette igjen 

splittet, blir det 10 moment totalt. 

 

 

 

 


