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_____INNSPILL FRA GUDBRANDSDAL EHK______ 
 

Flertallet av de frammøtte støttet det innsendte forslaget fra møte på Hamar 9.4.2011 og 

disse er ikke gjenntatt her i dette dokumentet, men Gudbrandsdal Elghundklubb 

foreslår nedenforstående presiseringer og endringer i forslaget til Utkast Felles Nordiske 

jaktprøveregler for løshund: 

 
FELLES ALLE MOMENTER DERSOM GPS BRUKES. 

 GPS kan brukes til å styrke bedømmelsen av alle momenter, ikke nødvendigvis 

måle avstander hele dagen. 

 GPS loggen kan ikke brukes som grunnlag for klagen. 

 
SKJØNN 

 Mulighet for å bruke skjønn i alle momenter dersom dagens prestasjoner i det 

enkelte momentet ikke passer med tekst og tabell. Lik ordlyd for alle momenter 

anngående muligheten for bruk av skjønn. 

 
Moment 1. Søk                                                                                             (x 1,5) 
 

Søket poengsettes slik: Poeng 

Søksmønstret er mindre effektivt, søksturen er på 1 km eller merog største avstand til 

prøvegruppen er mer enn 400 m. Søksturene er i gjennomsnitt 5-10 minutter når GPS 

ikke brukes. 

6-5 

Søksmønstret er ikke effektivt, søksturen er mindre enn 1 km og største avstand til 

prøvegruppen er mer enn 250 m. Søksturene er 2-5 minutter når GPS ikke brukes. 
4-3 

 

Bytte om mindre og ikke for hennholdsvis 6-5 poeng og 4-5 poeng, merket rødt. 

 
Moment 2. Evne til å finne elg                                                                   (x 1,0) 
OK. 
 

 

 

 

 

 

 



Moment 3. Evne til å stille elg i uttaket                                                     (x 1,5) 
 

Evne til å stille elg i uttaket poengsettes slik: Poeng 

Stålos i minst 90 min i uttaksområdet 10 

Stålos i minst 90 min etter en kort forflytning 9 

Stålos i minst 60 min i uttaksområdet 8 

Stålos i minst 60 min etter en kort forflytning  7 

Stålos i minst 30 min etter en lengre forflytning 6 

Ikke hørt uttaket, deretter stålos i minst 20 min 5 

Stålos i minst 10 min i uttaksområdet 3-4 

Stålos i 1-10 min i uttaksområdet, deretter ingen los 2 

Elgen forflytter seg etter uttaket, deretter ingen los eller korte gjentak 1 

Ikke uttak, til tross for at det finnes elg i området 0 

Ikke uttak, og det er lite trolig at det finnes elg i området - 
 

Endringsforslaget er merket rødt. 

 
Moment 4. Losarbeidets kvalitet                                                               (x 1,5) 
 

For å benytte poengene mellom 1 – 4 savnes en presisering om det er sammenhengende lostid 

eller om lostiden kan legges sammen og om ganglosen inngår i momentet. Endre ordlyden ifra 

arbeidstid til elgarbeid.  

 
Moment 5. Påhengelighet                                                                           (x 1,0) 
OK. 

 
Moment 6. Evne til å stille støkt elg                                                          (x 1,0) 
 

Evne til å stille elg i uttaket poengsettes slik:  Poeng  

Minst 3 nye faste ståloser, hvorav 2 på minst 30 min 10 

Minst 3 nye loser, minst 2 faste ståloser, den ene på minst 30 min 9 

Minst 2 nye faste ståloser, den ene på minst 30 min 8 

Minst 2 nye faste loser, hvorav minst en på minst 30 min 7 

Minst 3 nye loser, minst 2 faste ståloser, den ene på minst 30 min-er identisk med 8poeng?? 

Må justeres!! 

6 

Blandet, fast stålos og ganglos, minst 30 min 5 

1 ny los fra 10 till 29 min 4 

1 ny los under 10 min. 3 

Forsøk på los kan konstateres 2 

Etter støkking ingen ny los 1 

Etter støkking forfølger hunden ikke elgen 0 

Kan ikke bedømmes - 
 

 

Endringsforslaget er merket rødt. 

 

 

Moment 7. Lostid                                                                                         (x 0,5) 
 

 



Primært: 

Ta bort hele momentet fordi det er tilnærmet identisk med moment 4. Losarbeidets 

kvalitet og heller å splitte moment 10. 
 

Subsidiært: 

Er dette momentet så viktig må man se på vekttallet på moment 4 og ikke dømme samme 

momentet to ganger. Skal momentet opprettholdes må følgende endres: 
 

Lostid for stålos eller ganglos angis med en nøyaktighet på hele minutter.  

Lange skjemmende opphold i losføringen skal trekkes fra i lostiden. 
 

Ved flere loser legges lostidene sammen.  

Om sammenlagt lostid er under 20 minutter gis 0 poeng. 
 

Endringsforslaget er merket rødt. 

 
Moment 8. Losmålets hørbarhet                                                                (x 0,5) 

OK. 

 
Moment 9. Bruken av målet                                                                       (x 0,5) 

 

OK. 

 
Moment 10. Lydighet og sammarbeid                                                       (x 1,0) 
Splitte dette momentet som er sammensatt av to mer eller mindre målbare egenskaper i 

ett moment. Hvis de skal stå så må det inn følgende i 2 poeng “Ved prøvetidens slutt” i 

tillegg til ordlyden som er der: eller hunden oppsøker prøvegruppa etter endt elgarbeid. 

 
MOMENT 9 / (10). LYDIGHET                                                               (X 0,5) 
 

Som i de Norske prøvereglene i dag 

 
MOMENT 10 / (11). SAMARBEID                                                          (X 0,5) 
 

Som i de Norske prøvereglene i dag. 

Kan ikke moment 7 fjernes foreslår vi ett nytt moment 11 slik at man får splittet lydighet 

og sammarbeid i to momenter med vekttall 0,5 
 

Primært foreslår vi at de 0,5 p brukes i moment 4 Losarbeidets Kvalitet (x2,0) 

 

Subsidiært foreslår vi de 0,5 p brukes i moment 5 Påhengelighet (x 1,5) 
 

Endringsforslaget er merket rødt. 

 
PROTOKOLLTILFØRSEL:  

 

 Erik S Winther ba om protokolltilførsel på at han var imot dette detaljestyrte 

utkastet til felles nordiske jaktprøveregler for løshund. 


