
Hei alle sammen! Trening og jaktsesongen nærmer seg. 

 

Norske Elghundklubbers forbund skal levere minimum 1000 sporlogger fra trening-/prøve- og 

jaktsesongen 2013. Jeg har fått ansvaret for å koordinere denne innsamlingen. 

Alle prøveledere på samlaprøver skal sørge for at sporloggene fra deltakende hunder blir tatt ut og 

sendt inn. Selv om vi får inn logg fra alle som går samlaprøver, er vi ikke i nærheten av å ha de 

minimum 1000 vi må ha. Forbundet er avhengig av at så mange logger som mulig fra separatprøver 

også blir tatt ut av peilerhalsbåndet og sendt inn. I tillegg så trenger vi noen ildsjeler som gjør dette 

hver gang de har vært på trening og jakt med sine hunder gjennom hele sesongen.  

I sum snakker vi om en formidabel dugnadsinnsats. Vår felles motivasjon må være at forbundet har 

lykkes å få i gang forskning vi bør kunne vente at blir viktig for avlsarbeidet. I tillegg vil alle som legger 

litt arbeid i dette, oppdage at den teknologien vi har brukt for å holde noen lunde kontroll med hvor 

hundene er, også er et fantastisk verktøy til å følge hundens utvikling. På jaktlaget jeg er en del av så 

har vi samlet på sporlogger gjennom flere år og dette er et veldig nyttig redskap både i den praktiske 

jakten og ikke minst som en ”treningsdagbok” som det er hyggelig og nyttig å se tilbake på. 

Når du skriver tilleggskommentarer til hver logg, så er dette en glimrende dokumentasjon på dagens 

hendelser. 

Jeg sender med en enkel veileder for hvordan dette skal gjøres. Jeg er også tilgjengelig på tlf 

93222440 og hvis tiden strekker til kan jeg også stille opp på noen av de største samlaprøvene og 

være behjelpelig med å gjennomføre innsamlingen av sporloggene fra disse. 

Men dette er ikke veldig vanskelig. De aller fleste gjør dette greit selv. Under har jeg beskrevet noen 

få tastetrykk dere bør gjøre før dere drar til skogs. Manualer som viser hvordan dere håndterer 

sporloggene etter en dag i skogen, finner dere som vedlegg. 

Mvh Per Kristian Fossmo Prosjekt ko. pk@ejakt.org  

Før dere drar til skogs: Slett all gammel informasjon som ligger lagret i peilehalsbåndet.  

På Garmin Astro 220 gjør du det på denne måten: 

Trykk «Dog». 

Marker den hunden du skal følge og trykk «Enter». 

Trykk «Menu». 

Flytt markøren til  «Slett hundeenhetsspor». 

Trykk «Enter» 

På Garmin Astro 320 gjør du det på samme måten: 

 

Når du kommer til skogs og er klar for slipp: 

Start halsbåndet og mottakeren og se etter at disse kommuniserer. Trykk på menyknappen på 

mottakeren, marker «Start ny jakt» og trykk «Enter». Hvis du må kjøre bil mens hunden fortsatt er i 

skogen, så slå av mottakeren og slå den på igjen når du går ut av bilen. 
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