
DOMMERKURS NEKF- 2016-LØSHUND
agenda

-Status nå
- RS vedtak 2015

-Formål opplæring
- Felles forståelse av regelverket

- Felles praktisering av regelverket

- Riktig bruk av Skogskortet

-Innhold
- Prøveregistrering skritt for skritt ved hjelp av skogskortet

- Definisjoner

- Bruk av peiler

- Presiseringer
- Av definisjoner i skogskort

- Av enkelte hendelser



VEDTAK PÅ RS- 2016 ( enstemmig )

1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme vekttall og hovedinnhold som   
gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et minimum felles grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for 
felles Nordisk database.

2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres også for prøvesesongen 2016.

3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde fra fra og med 2017 til og med 2021. 
Neste revidering behandles som følge av dette på RS 2020.

4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan:

◦ Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både på regelverk og dataløsninger.

◦ Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016

◦ LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016

◦ FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016

◦ RS 2017 fatter det endelige vedtaket.



Dette betyr:

Vi skal i 2016 dømme og praktisere etter samme regler og 
samme presiseringer som for 2015

RS vektlegger at vi klarer å tolke og å bruke gjeldende regler 
så likt som mulig over hele landet !

Denne gjennomgangen er altså ikke noen drøfting av regler 
og praktisering, men en «synkronisering» av det som RS, FS 
og løshund-komiteen har fastsatt som gjeldende !



Men….

Vi skal bruke våre erfaringer til å komme 
med innspill til evalueringsrunden som 

kommer høsten 2016



SKOGSKORT
Din notatblokk og referat 

fra dagens hendelser.
Altså fasiten !

SKOGSKORTET ER EN DEL AV JAKTPRØVEREGLENE OG SKAL BRUKES !

EKSEMPEL PÅ RETT FØRING AV SKOGSKORTET



Legg inn minimum hundens 
navn, 

eier og prøvedato







SØK
HUNDENS EVNE TIL Å BRUKE TERRENGET 

EFFEKTIVT FOR Å FINNE ELG

SØKSTIDEN ER MAX 360 MINUTTER ( 6 TIMER )
Vi sier ofte ” tørre søk ” altså søk uten lukt som viser hundens 

evne og vilje til å dra ut på leting etter elg.

OM HUNDEN IKKE HAR SØK SKAL PRØVEN
AVSLUTTES ETTER 60 MIN (1 TIME)



Noter hva som skjer utover dagen!
Skogskortet er din huskelapp !

Fast stand: helstrukket linje.

Ganglos: stiplet linje



Det er lurt å regne ut arbeidstidens slutt så fort som mulig! Denne tiden 
går selv om hunden kommer inn og «går i bena»
Husk at total arbeidstid er den tiden hunden har på å sanke poeng. 
Elgarbeidstid er den tiden det faktisk sankes poeng. Det blir en justering 
på disse begrepene ( skogskortet )ved evalueringen til neste RS



ARBEIDSTID= 300 MINUTTER ( 5 TIMER) FRA FØRSTE UTTAK
( KAN KUN SETTES PÅ PAUSE OM ARBEIDET AVSLUTTES VED VANN/ELV ELLER VED GJERDE )

STOPPES IKKE DERSOM HUNDEN SELV AVBRYTER ELGARBEIDET

BEGREPET ELGARBEIDSTID BRUKES OM DEN POENGGIVENDE ARBEIDSTIDEN

DET KAN REGNES SOM EFFEKTIV ARBEIDSTID I 2 TIMER ETTER 

MØRKETS FREMBRUDD (IKKE ELGKONTAKT)

ETTER 300 MINUTT KAN DET IKKE SANKES POENG I ANNET ENN INNKALLING

GANGLOS REGNES SOM LOSARBEID

GANGLOS REGNES IKKE SOM PÅHENGELIGHET

ALTSÅ: PÅHENGELIGHET ER TOTAL ARBEIDSVEI MINUS GANGLOS





Fyll ut skogskortet hver halvtime, og hold hundefører orientert!

Summer side 1 og overfør til side 2



Slutt på arbeidstid!

Summer, alle tall skal brukes!



Tallene skal skrives inn i felt L – H – I – O – M på hendelsesforløpet.
Differansen på H og I føres i felt – J  =  30 i eksempel.



Hundefører skriver under på selve hendelsesforløpet,
Altså kun på hvordan elgarbeidet har forløpt ihht

skogskortet side 2.





Fyll ut tabellen og 
aktuelle avkryssinger!

Fyll ut poeng på grunnlag 
av dagens hendelser og 

gjeldende 
jaktprøveregler !



Utfylling av hendelsesforløpet

Alle felt vi KAN gi opplysninger om skal fylles ut – fra A til Å

Felt A-Slipp = klokkeslett for slipp

Felt B –Fant elg kl = gjelder for første slipp

Felt C – Søkstid = den reelle søkstid mellom A til B

Felt D – PG forflyttning under søket = ca hvor langt har dere gått….

Felt E 1 – Avstand til uttak = løpestrekningen hunden har tilbakelagt siden sist kontakt

Felt E 2 – Avstand fra PG = luftlinjen fra der dere sist hadde kontakt med hunden til der uttaket 
har skjedd. ( Skal samsvare med søkstabellen, søk som fører til uttak )



Utfylling av hendelsesforløpet.
Felt F – Los i uttaket, min = hvor lenge losen står i uttaksområdet.

Felt G – Forflyttning 90 min fra uttak,km = hvor langt har losdyret beveget seg i de første 90 
min av losen.

Felt H – Lostid min = Totalt antall minutter lostid – I +J = H ( fast stand og Ganglos ) Denne 
hentes fra sum «LT» på hendelsesforløpet.

Felt I –Fast los = Totalt antall min fast los (Sum «FSL» fra hendelsesforløpet)

Felt J – Ganglos = Totalt antall min med ganglos  («LT» minus «FSL»)

Felt K – Første gjentak med fast los,min = hvor mange min fast los varte første gjentaket 

Felt L – Arbeidstid = den totale tid hunden har arbeidet med losdyr fra første uttak,

dvs  stålos, ganglos og påhengelighet. ( fra «AT» i hendelseforløpet)



Utfylling av hendelsesforløpet.

Felt M – Arbeidsvei = Hvor langt har losdyret beveget seg totalt, dvs påhengelighet og ganglos.

Felt N – Støkkinger, stk = Hvor mange ganger har det blitt støkket, om losen løsner uten at PG     
har støkket regnes dette som en støkking da man ikke vet hvorfor losen ble støkket. Losen må 

stå minst 10 min før det kan regnes som støkking.

Felt O – Påhengelighet, km = Hvor mange km er sammenlagt påhengelighet.

Felt P – Lengste påhengelighet med ny fast los = Den lengste påhengeligheten som resulterte i 
gjentak og ny fast los.

Felt Q – Nye faste loser = Hvor mange gjentak og ca hvor lenge de varte ( 30 - >10-<10 )

leses slik 30 = los som stod mer enn 30 min

>10= los som stod lengre enn 10 min

<10 = los som stod mindre enn 10 min



Utfylling av hendelsesforløpet.

Felt R – Skuddsjanser = Hvor mange reelle skuddsjanser fikk du under prøven

Felt S – Bruken av målet, boff min = gjennomsnitt av antall boff pr min, testes flere ganger

Felt T – Tilbake fra skjenelg = Hvor mange ganger kom hunden tilbake fra skjenelg

Felt U – Innkallinger = Hvor mange vellykkede innkallinger ble gjort ( under søk regnes ikke )

Felt V – Prøven avsluttet kl = Når ble prøven avsluttet

Felt W – Snødybde = noter ca dybde på snø

Felt X – Hunden koblet kl = klokkeslett for når hunden ble koblet ( om man vet det)

Felt L1 – PH med ny stålos = den totale påhengelighet fra uttak til siste gjentak

Felt L2 – Losens hørbarhet, km = Hvor langt ca tror du losen er hørbar



Flere uttak samme prøvedag ?



Flere uttak samme dag – protokoll!



Her begrunnes bruk av skjønn





PBP = GPS

BRUKES TIL Å STYRKE BEDØMMINGEN AV HUNDEN
Kan brukes i nesten alle momenter for å styrke sikkerheten !

SETT DEG INN I HVORDAN DU BRUKER PEILEREN, OG BRUK GJERNE 
MARGEN PÅ SKOGSKORTET TIL Å KLADDE PÅ – FOR EKSEMPEL 

KILOMETERTELLER RETT FØR STØKKING

DOMMER SKAL HA FRI TILGANG TIL PEILEREN



Lese av løpestrekning på Garmin.
Sette inn bilde her.



Lese av løpestrekning på Tracker.



TIPS TIL DOMMERMØTE:
Dommer leser opp prøvereferatet 
fra tabellen i skogskortet A-L2 slik:

«Slipp kokken 07:30, Fant elg kl 09:50, Søkstid 95 minutter, PG flyttet seg 1 km under søk, 
Hundens søkstur til uttaket var 1,4 km løpestrekning, avstand fra PG var 0.9 km, Los i uttaket var 
105 minutt, Ingen forflytning de første 90 minutt, Total lostid 225 minutt, Fast los 195 minutt, 
ganglos 30 minutt, første faste gjentak 45 minutter, arbeidstid 300 minutter ( max ), total 
arbeidsvei 9,5 km, 3 støkkinger, Sum påhengelighet 7,5 km, lengste påhengelighet med ny los 
2,5 km, 2 gjentak over 30 minutt, 1 gjentak 5-30 minutt, 1 skuddsjangs, 65 boff pr minutt, ingen 
skjenelg, 1 innkalling under elgarbeid, prøven avsluttes kl 14:05, ikke snø, hunden kobles ca kl 
17, elgtetthet 2, ku med kalv, antatt elgtetthet på 1000 mål ca 0,5, 7,5 km påhengelighet med 
påfølgende los, hørbarhet ca 1,5 km»

DETTE ER ET VEL SÅ GODT HENDELSESFORLØP SOM DET GAMLE VERBALE, FORSKJELLEN ER AT 
HER SAMLER VI DATA TIL HUNDEDATABASEN SOM SKAL HJELPE OSS I AVLSARBEIDET!



Presiseringer som skal brukes !
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, 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. 



Presiseringer som skal brukes… fortsatt !
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. Skjønn bør brukes om uttaket skjer på første søkstur veldig 
nær prøvegruppa.

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.



Føring av mislykket 2-dagers prøve

-Er godkjent av NKK som en dispensasjon for 2015 og 2016

-Blir tatt inn i fellesbestemmelsene fra 2017 ( Bandhund og   
Løshund )

-Dette er en frivillig sak som skal tilbys de hunder/førere som 
trenger det som grunnlag for sitt Championat.

-Instruks fra NEKF SKAL følges!

-Oppdatert instruks blir sendt ut i god tid før 1. juli 2016



LYKKE TIL med dømmingen !!


