
Nordiske jaktprøveregler for elghund 
Høringssvar fra Telemark 
Elghundklubb 
 
Generelt synes Telemark Elghundklubb forslaget til nye løshundregler er meget bra. Vi 
mener også dette er med på å fremme avelen for våre hunderaser. At vi klarer å få frem 
felles Nordiske regler er også veldig bra.  
 
Det er ikke sagt noe om fellesbestemmelser, men regner med dette er ivaretatt og 
kommer i en høring senere. Vi vil også påpeke viktigheten av en god prosess for å 
implementere det nye regelverket blant dommere og ellers i organisasjonen. Dette 
innebærer felles plattform for opplæring og en god veileder/presisering til bruk for den 
enkelte dommer.  
 
Vi håper videre arbeid blir like konstruktivt som frem til nå.  
 
Vi har laget noen små kommentarer til de enkelte momentene under: 
 
Karakterskala:  

 

Ingen kommentar. 

 

Poengskjema  
Prestasjonsmomenter  koeff.  poeng  
 

Ingen kommentar. 

 

Bruk av GPS peiler under bedømmelsen:  
 

GPS kan brukes i prøvetiden. Senere fremlagte data som for eksempel sporlogg fra 

hundeenhet er ikke relevant for dømmingen (kan for eksempel være aktuelt der hunden er 

utenfor peilehold). 

 

 

1. SØK ( X 1,5 )  
 

Uttak første søkstur bør være K=7 som før og maks 2min.  

Dømming uten GPS gir bare en variabel å dømme etter (tid).   

Hva er effektivt søksmønster?  Dette er det stor diskusjon om i klubben. 

Hva er effektiv fart? Kan farten bli for stor?  

Bør vi pålegge GPS?  

 

2. EVNE TIL Å FINNE ELG ( X 1,0 )  
 

Effektivt bør tilføyes/bytte raskt på overvær også. 

 



3. EVNE TIL Å STILLE ELG I UTTAKET ( X 1,5 )  
 

Lostid kan regnes fra fast stand er konstatert på GPS 

Stryke siste setning i 7 poeng. Overlapper med 6 poeng på en uheldig måte. 

 

 

4. LOSARBEIDETS KVALITET ( X 1,5 )  
 
Ingen kommentar 

 

5. PÅHENGELIGHET ( X 1,0 )  
 

Legge inn tid for å kunne bedømme uten GPS. Dersom ikke krav om GPS 

 

 

6. EVNE TIL Å STILLE SØKT ELG ( X 1,0 )  
 

Etterjag er diskvalifiserende. Norsk lov.  

 

 

7. LOSTID ( X 0,5 )  
 

Ingen kommentar 

 

8. LOSMÅLETS HØRBARHET ( X 0,5)  
 

Losmålets hørbarhet må også vurderes ut fra kjønn og rasens særpreg. 

 

 

9. Bruken av målet (X 0,5)  
 

Ingen kommentar 

 

 

10. Lydighet og samarbeid ( X 1,0 )  
 

Samarbeide: Tar kontakt i søk og kommer tilbake etter støkking etter minimum 60 minutter 

bør premieres med 5p.  

Gode hunder som gjør alt elgarbeide perfekt , men ikke kommer innom i søk og står når 

prøven avsluttes vil kunne ende opp med bare 2 poeng, straffes hardt.  

 

 

 


