
Vestoppland elghundklubb har i dommermøte 05.05.2011 behandlet forslaget  

til Nordiske jaktprøveregler og har følgende komentarer. 

1.SØK.Søksturens lengde (tilbakelagt strekning)mener vi bør strykes. 

Lange søksturer som ikke passer til tabellen skal bedømmes etter skjønn ,skal begrunnes. 

Stryke km og fart ,men hunden skal vise stor iver og intensitet i søket. 

Uttak på første søkstur over 1000 m eller mer kan 9-10 poeng brukes. 

3.EVNE til å stille elg i uttaket.TILLEGSETNING!! Dersom uttaket skjer ut av hørehold og GPS 

fastslår uttaksområdet skal det gis poeng som stand i uttaksområdet. 

STÅLOS.Minst 90 min gis 9-10 poeng i uttaksområdet.Minst 60 min i uttaksområdet gis 8 

poeng,eller hunden finnes i stålos uten at elgen ble stående i uttaksområdet gis 7 poeng. 

Stålos etter lengre forflyttning( 0,3-1 km) i minst 45 min gis 6 poeng. 

4.LOSARBEIDETS KVALITET.Foreslår at punktet om arbeidstid strykes,og stålostid på 150 min  

gir 8 poeng ikke etter 120 min. 

7.LOSTID.Fåreslår å stryke hele momentet og heller dele moment 10 i 2 moment slik at det 

fortsatt er 10 moment.Vekttallet i dette momentet flyttes til moment 3 ,evne til å stille 

elg,slik at det blir 2 i stedet for 1.5 

8.LOSMÅLETS HØRBARHET.Stryke setning om lostid mindre enn 150 min som gir maks 8 

poeng.Stryke km og at det kreves minimum 10 min lostid for å bedømme momentet. 

9.BRUKEN av Målet.Om lostiden er mindre enn 150 min gis det max 8 poeng.Fåreslår at 

setningen STRYKES.Minimum 10 min lostid for å bedømme momentet. 

10.Lydighet og Samarbeid. Fåreslår at momentet blir delt i 2 moment ,et på Samarbeid og et 

på Lydighet som etter norske regler i dag.Endre Vekttall til 0.5 i begge moment. 

Krav til premiering på 1 dags løshundprøve bør være som i dag etter Norske Regler. 

2 dagers løshundprøve ble diskutert og vi lurer på hva som skjer med den ! ved felles regler. 

Diskuterte om prøven kan avlyses etter 4 timer hvis elgkontakt uteblir!(svenske regler) 

 

Mvh  

Olaf Sætre Formann VEHK og leder av Jaktprøvekomiteen Olav Jørstad. 



 


