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DOMMERETIKKEN 
•Alle hunder skal dømmes likt. 
•Dommerens objektivitet. 
•Dømme det en ser. 
•Ikke være forutinntatt. 
•Samarbeid hund og fører. 
•Førers evner til å lese egen hund. 
•Veiledning av erfarne og nybegynnere. 



Elgen skal støkkes 
Dommerens oppgave er etter beste evne å forsøke å forstå hunden. 

•Dommere har forskjellig syn på 
hunders arbeid. 
•Dommere kjenner ofte noen raser 
bedre enn andre. 



Forståelsen av visse typer kunnskap forutsetter at  
enkelte ferdigheter og teorier er lært på forhånd  
for å kunne oppnå en meningsfull helhet.                                                                                                                 
                                                                 



Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. 
Topografiske forhold og Viltartens særegenhet innvirker. 



Prøve på hjort er likestilt med elg. 
Alle moment trenger ikke 
bedømmes på samme art. 



Aspirant, elev eller kjentmanns iakttagelser kan tas med i vurderingen. 



Moment 1: Søk 

• Utholdende 
• Bevisst arbeid 
• Benytte vind og terreng 
• Arbeid i bandet 
• Interesse for annet vilt 



Moment 2: Evnen til å finne elg 
Skal ikke bedømmes før en har funnet elg. 

Momentet starter når hunden har 
funnet fersk atferd etter elg. 
Primært på overvær. 
Husk avstand på overværsarbeidet. 



Hunden bør i rett tid forlate sporet og gå 
over på overvær for derved å kontrollere 
det hele på en mer effektiv måte. 



 
Stillferdig og bestemt. 
Strengt dersom oppførsel støkker elgen. 
Dommeren skal forsikre seg om at hunden arbeider med elg. 
Moment 2, som regel også 3 og 4. Fullprøvd? 

Moment 3: Oppførsel når den stiller innpå elg. 



Hundens oppførsel skal ikke støkke dyra 



Bedøm  avstander og hundens påkjenninger i situasjonen. 



Moment 4: 
Oppførsel framfor/ved syn av elg. 
•Hunden skal være i elgarbeid. 



•Dommer må se elgen 



Dommer må bruke skjønn der elg trekker inn i 
vær for hunden. 



I helt spesielle situasjoner kan 
en begrenset halsing godtas, 
dette er dommerens vurdering. 
For eksempel medværsstøkk på 
kort avstand i prøving av 
unghund. 



Moment 5: Sporing 

Elghundens spesielle egenskaper. 



Bandhundprøve kan gås på snø, men da må 
hunden ha sporprøvebevis som brukes i 
moment 5. 



Takk for meg! 
       Hilsen 
Kolbjørn Thun 


