
 

 

REFERAT LØSHUNDKOMITÉEN. 

 

Møtested: Garder kurs og konferansesenter 

Dato: 7.12.2013 

Medlemmer som møtte: Bjørn Ivar Krabbesund, Ivar Horrigmo, Geir Langset og  

Kjell Kruke. 

Forfall: Arve Olav Sæter. 

 

 
 

GJENNOMGANG AV KOMMENTARER TIL JAKTPRØVEREGLENE. 

 
Løshundkomitéen takker alle for en kjempejobb i høst med dømming, vi har mottatt 

mange konstruktive innspill under høsten som vi tar med oss i det videre arbeidet. 

 
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. 

 
Elgarbeidstiden: Starter ved første uttak, hvis du ser elg med hunden taus etter eller du får 

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

I de tilfeller der dyr drar rett ut etter noen få boff, starter elgarbeidstidsklokken å gå, den får 

ikke avbrudd når den kommer tilbake dersom forfølgelsen ikke skyldes naturlig hinder. 

(Det er kun i de tilfeller hunden hindres av naturlig hinder dvs fysisk hinder, forflytting med 

kobblet hund/hund i bil eller en situasjon som er til fare for hund, at klokken skal stoppes) 

Det er kun ved naturlig hinder at klokken kan stanses på elgarbeidstiden (300 min.) og først 

startes igjen ved nytt uttak. 

Den “poeng-givende” elgarbeidstiden avbrytes når hunden ikke arbeider med elg. 

Klokken for elgarbeid starter å gå ved det første konstaterte uttaket og fra det klokkeslettet har 

prøvegruppa 300 min.(5 timer) til rådighet  

+ oppkobling inntil 1 time etter de 5 timene med elgarbeidstid har gått ut. 

 
Elgkontakt etter mørkets frembrudd. 

Elgkontakter i mørket regnes ikke som grunnlag for poengsetting, det er kun lostid, gjentak, 

påhengelighet og innkalling som kan registreres og gir grunnlag for poengsetting. 

Ikke tillat å støkke elg etter mørkets frembrudd for å få mer påhengelighet da dette regnes 

som elgkontakt. 
 

Norske  

Elghundklubbers Forbund 



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. Det er kun gjennomsnitt av "tørre" søksturer.  

Søksturene skal være bakkemålt tilbakelagt strekning. 

 

Moment 2. EVNE TIL Å FINNE ELG (x 1,0) 

Avstanden hunden har tilbakelagt bakkemålt fra den forlot PG til uttaksplassen. Den skal 

brukes også for uttak på første søks tur. Danner grunnlag for 6,7 eller 8 poeng.  

Uten peiler luftlinjemålt. 

Ved flere uttak skal det beste legges til grunn for bedømmelsen. 

 

Moment 3. EVNE TIL Å STILLE ELG I UTTAKET. (x 1,5)  
Har hunden flere uttak samme dag, skal alle uttakene legges til grunn for bedømmelse etter en 

gjennomsnittsbetraktning.  

Andre setning på 6 poeng gjelder kun om du ikke bruker peiler til bedømmelse. 

 

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. 

 

Moment 5. PÅHENGELIGHET (x 1,0) 

Tilbakelagt avstand etter elg bakkemålt etter støkking, uttak eller elgen stikker av seg selv. 

Ganglos teller ikke som påhengelighet. 

Ved flere loser er det den beste påhengelighet som danner grunnlag for poengsetting.  

 

Moment 6. EVNE TIL Å STILLE STØKT ELG (x1,0) 

Elgkontakt, gjentak, stille støkt elg. Når det støkkes må det være over en strekning på minst 

100 m som hunden forflytter seg taus etter elgen. Skal markeres med et tidsskille i 

skogskortet. Ganglos teller ikke som nytt gjentak av støkt elg. 

 

Moment 9. BRUKEN AV MÅLET. (x0,5)  

Telles etter 20 min stålos første gang og bør telles minst et par ganger til under 

elgarbeidstiden. 

 

Moment 10: LYDIGHET OG SAMMARBEID (x1,0) 

Dersom hunden ikke arbeider med elg hele elgarbeidstiden skal den ha 0 poeng i del 2. 

Hund som blinker eller forlater prøvegruppen og må hentes skal trekkes i moment 10. 

 

SUPPLERENDE KOMMENTARER: 

Arbeidsvei:  Er påhengeligheten med tillegg av all tilbakelagt strekning i ganglos. 

 
Løshundkommitéen 

Desember 2013. 


