
 

2015-sesongen: INFO TIL OMRÅDEKLUBBENE – PRØVEREGLER LØSHUND                           

Det har i vinter og i vår, gjennom samling for områdeklubbene både i Januar og i Juni, samt 

fellesmøte mellom Forbundsstyret og Løshundkomiteen i april, blitt foretatt en grundig 

gjennomgang av fortolkninger og presiseringer av jaktprøvereglene for løshund. 

Det er, ut fra alle disse samlingene, følgende felles oppfatninger om hva som gjelder for 

prøvesesongen 2015: 

- Dersom vi leser regelboka nøye, så ser vi at mange av prøvemomentene ikke trenger 

ytterligere fortolkninger og presiseringer. 

- Løshundkomiteens presiseringer blir derfor redusert til kun å gjelde følgende punkter 

som altså SKAL legges til grunn for prøvesesongen 2015. 

Presiseringer til side 9 i Fellesbestemmelser: 

Naturlig hinder:  

Naturlig hinder må være av en slik art at det ikke gjør det mulig eller er til fare for hunden å 

fortsette sin forfølgelse/påhengelighet av elg. Hunden får ikke avbrudd i elgarbeidstiden når 

den kommer tilbake dersom forfølgelsen ikke skyldes naturlig hinder.  

Elgarbeidstiden:  

Starter ved første uttak, dersom dommer ser elg med hunden taus rett bak, etter eller du får 

stålos signal på PBP og senere finner hunden i los der du fikk signalet. (Ikke hørbart uttak).  

Elgkontakt etter mørkets frembrudd:  

Det er kun lostid, gjentak, påhengelighet og innkalling som kan registreres og gir grunnlag for 

poengsetting etter mørkets frembrudd.  

Under poengtabellen for moment 1 søk: 

Moment 1. SØK (x 1,5) Søksturen som fører til uttak føres i egen rubrikk på skogskortet og 

skal ikke være med som grunnlag for beregning i moment 1. Dersom uttaket skjer på søkstur 

nr 2 kan likevel denne inngå i beregningsgrunnlaget hvis dette kommer hunden til gode. 

Søksturene skal være bakkemålt tilbakelagt strekning.  

Under poengtabellen for moment 4 

Moment 4. LOSARBEIDETS KVALITET (x 1,5) Hunder som blinker så mye at det er 

forstyrrende for gjennomføring av prøven kan trekkes i poenggivingen i moment 4. Dette 

skal begrunnes i skogsprotokollen. Hunden kan trekkes inntil 50% av den opprinnelige 

poengsummen hunden skulle hatt i momentet.  



Arbeidstid-Elgarbeidstid 

Det presiseres at forskjell på begrepene "Arbeidstid" og "Elgarbeidstid" er at "Elgarbeidstid" 

er den poenggivende tiden av "Arbeidstiden" men begge starter samtidig og begge kan maks 

være 300 minutter. 

 

VIDERE ARBEID LØSHUNDREGLENE 

NEKF har hatt ønske om at disse presiseringene skal inn i regelboka, men NKK tillater ikke 

noen ny trykk før etter 1/1-16. 

Så vet vi at hele regelverket skal evalueres i vinter og det som eventuelt blir foreslått endret 

kommer opp på RS-16. 

På bakgrunn av dette vil det bli trykt opp ny regelbok foran prøvesesongen 2016. 

 

Juli 2015 

Forbundsstyret / Løshundkomiteen 

 


