
Til prøveledere mm. Løshund.      August-2017 

De aller fleste klubber har nå hatt sine dommerkurs, og det kommer mange bra 

tilbakemeldinger. 

Det har kommet et par spørsmål om fortolkning, og det er erfart at enkelte punkt bør påpekes 

sterkere. 

Det skal ikke lages nye presiseringer, da alle er enige om at prøvereglene nå skal stå på egne 

ben. 

Men siden det er dukket opp spørsmål, så blir det her sendt ut en omforent fortolkning på et 

punkt, og noen påminninger i andre punkt: 

1.      Ved uttak på første søksturen. 

I de gamle prøvereglene var den kun løpsstrekning som lå til grunn for poenggivning 

ved uttak på første søksturen. (samme som Finland fortsatt har) 

I de nye prøvereglene er dette skjerpet inn i og med at både løpsstrekning og avstand 

skal innfris etter oppgitte tall i regelverket.  

Så har en områdeklubb henvendt seg til LK med spørsmål om hvilken "avstand" som 

skal gjelde. 

Er det avstand fra PG til uttaket, eller er det søksturens lengste avstand fra PG? 

Her har det vært noe delte meninger, men FS har vedtatt at følgende fortolkning skal 

legges til grunn: 

Ved uttak på første søkstur ( som gir 6,7, 8 eller 9 poeng) skal søksturens lengste 

luftmålte avstand fra PG legges til grunn. I tillegg til løpsstrekning. 

Dette begrunnes med at kravet nå er skjerpet og at det i alle andre poengalternativer i 

moment 1 er "lengste avstand" som gjelder, også i innledningen til momentet.  

For å få best mulig vurdering av søket, selv om det skjer på første søksturen, så vil 

"lengste avstand" best kunne avdekke hundens prestasjon.  

I moment 1 er det selve søket som skal bedømmes, og dersom en mener hunden burde 

ha funnet elgen før, så må dette vurderes ved poengsetting i moment 2. 

I prøvereglene åpnes det for at uttaksturen kan tas med i beregningen dersom uttaket 

skjer på tur nr 2. Det ville bli merkelig om en da skulle bruke 2 metoder for å fastsette 

avstand, avhengig om det «tilfeldigvis» er 1 eller 2 søksturer før uttaket! 

Merk også at begrepet «avvikende søkstur» ikke lenger er en del av prøvereglene, og 

skal dermed ikke praktiseres. 

  



2.      Poenggivning i moment 10c 

Dersom hunden skal få poeng i moment 10c, så MÅ prestasjonen som skal gi poeng 

skje etter at Arbeidstiden er over, altså minst 300 minutt etter første uttak. Hunden 

trenger ikke ha 300 minutt Elgarbeid (EA), men må altså være i skogen hele den 

tilgjengelige arbeidstiden.  

Eksempel: Hunden kommer tilbake 250 minutt ut i arbeidstiden etter å ha hengt på elg. 

Da skal den IKKE ha poeng i 10c selv om den fortsetter i søk. Men dersom den, for 

eksempel 50 minutt etter at Arbeidstiden er ute, kommer inn etter å ha hengt på elg, så 

skal den ha 2 poeng. 

  

3.      Bruk av skogskort. 

Dert kommer stadig inn signaler om at enkelte dommere ikke kommer til å bruke 

skogskort i skogen. Da skal det bemerkes at Skogskortet ER en del av prøvereglene, 

og dersom det ikke brukes i skogen, så er det et brudd på prøvereglene. Dersom 

skogskortet ikke brukes i skogen kan dette skape problemer for hundefører som har 

krav på å få hunden bedømt etter prøvereglene, og det kan/bør få konsekvenser for den 

aktuelle dommer. Dommer skal også gå gjennom selve hendelsesforløpet sammen 

med hundefører, og hundefører skal skrive under.    

 


