
 

Hedmark Elghundklubb 

Utkast felles Nordiske Jaktprøveregler for løshund. 

 

Innspill fra Hedmark Elghundklubb 

 

Hedmark Elghundklubb vil først gi arbeidsgruppen for ”Felles Nordiske Jaktprøveregler” vår 

støtte og ros for deres arbeid. Et felles jaktprøvereglement vil være et viktig bidrag til å styre 

avl i ønsket retning, uavhengig av prøveformer og landegrenser. Vi håper det ferdigstilte 

forslaget er av en slik art som gjør at de ulike klubbene i hvert enkelt land ser deres forslag 

som et godt verktøy, og får deres godkjenning. La oss krysse fingrene. 

Hedmark Elghundklubb støtter resultatet av arbeidet på Hamar den 9. april og vil i dette 

dokumentet presisere de ulike momenter som vi mener må tas inn i neste regelforslag for 

”Felles Nordiske Jaktprøveregler”. 

 

Bruk av GPS peiler under bedømmelsen: 

Hedmark Elghundklubb er positive til bruk av GPS som et hjelpemiddel under bedømmelse 

av hund på løshundprøve. Vi ser store fordeler i å kunne bruke GPS for å se søksmønster og 

avstand til uttak/gjentak. Utover dette ser vi ikke at GPS skal være gjenstand for poengsetting 

eller adgang for klage. 

 

Skjønn 

I de tilfeller hvor hendelsesforløpet ikke samsvarer med teksten for poengsetting i de ulike 

moment, må det være mulighet for å poengsette de ulike moment ved hjelp av skjønn. 

Dommeren må da begrunne sin bruk av skjønn ved poengsetting. Dette gjelder alle momenter. 

 

 

 



Moment 1 – Søk:         ( X 1,5) 

Fart og søksmønster settes subjektivt: Utmerket, Meget godt, godt, mindre effektivt, ikke 

effektivt.  

Gjennomsnittstid på søksturer – ok! 

 

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) 

Endre ”Arbeidstid” til ”Elgarbeid” 

 

Moment 5 – Påhengelighet        ( X 1,0) 

Ok! 

 

Moment 6 – Evne til å stille støkt elg      (X 1,0) 

Ok! 

 



Moment 7 – Lostid         ( X 0,5) 

Momentet sløyfes og legges til moment 4 – Losarbeides kvalitet. 

Vi mener forslaget legger opp til poenggivning for lostid i to momenter. 

 

Moment 8 – Losmålets hørbarhet       ( X 0,5) 

Fjerne avstand.  

Poengsetting av hørbarhet settes på bakgrunn av skjønn. 

 

Moment 9 – Bruken av målet       ( X 0,5) 

Ok! 

 

Moment 10 - Lydighet og samarbeid      ( X 1,0) 

Vi mener det er riktig å gi poeng for lydighet og samarbeid i to adskilte moment. 

 

 Med samarbeid menes hunden evne og vilje til å ta kontakt med fører uten påvirkning. 

 Med lydighet menes hundens vilje til å følge kommando fra fører.  

 

Derfor mener vi det er riktig å bedømme disse momentene hver for seg. 

 

Vårt forslag: 

Norske regler med samme vekttall for moment 9 Samarbeid og moment 10 Lydighet, bør tas 

inn i de Felles Nordiske Jaktprøvereglene.  

 

12. mai – 2011. 

Hedmark Elghundklubb 


