
SKOGSKORT-2019
Din notatblokk og referat 

fra dagens hendelser.
Altså fasiten !

SKOGSKORTET ER EN DEL AV JAKTPRØVEREGLENE OG SKAL BRUKES !

EKSEMPEL PÅ RETT FØRING AV SKOGSKORTET



Å ikke bruke 
skogskortet er å anse 

som et brudd på 
regelverket !





Alle opplysninger om søket gir oss et godt 

grunnlag for å kunne bedømme etter regelverket

Legg inn løpsstrekning, minutter og lengste 

avstand fra PG ( Der vi sist hadde kontakt med 

hunden )

Legg inn stikkord om kvaliteten på søksturen

Søksturen som fører til uttak føres i egen tabell



0,9 km



• Så fort det konstateres uttak, så snus skogskortet, og du begynner på selve 

hendelsesforløpet

• Det lønner seg å notere ned tidspunkt for uttak, og tidspunkt for når arbeidstiden går ut

• Husk at arbeidstiden løper hele tiden, selv om hunden kommer inn og bare «går i bena»

• Arbeidstiden er altså 300 minutter, og i løpet av denne tiden skal hunden score poeng i 

de fleste moment.

• Dersom hunden «legger av» losarbeidet og kommer tilbake til prøvegruppa, så skal 

skogskortet snus igjen, og nye søk noteres. ( Dersom det er mere søkstid igjen )        

Men arbeidstiden løper fortsatt.



DEFINISJONER I SKOGSKORTETS HENDELSESFORLØP

AT   = Tilgjengelig arbeidstid. Føres for å holde kontroll på hvor mye tid som er brukt, og hvor 

mye tid som er igjen av tilgjengelig arbeidstid. I minutter

EA   = Elgarbeid. Dette er den tiden som hunden faktisk jobber med elg, og som gir grunnlag for 

poenggivning. Skal overføres «L» i sammendraget på side 1. I minutter

LT    = Lostid. Total lostid inkl ganglos. I minutter

FSL = Fast standlos. I minutter

PH   = Påhengelighet i km. Løpsstrekning som hunden forfølger elgen unntatt ganglos

AV   = Arbeidsvei i km. Total løpsstrekning som hunden følger elgen inkl. ganglos.





- Arbeidstid her stopper 14:05 

Da har det gått 300 min.

- Elgarbeid (EA) blir 225 min

- Hunden får godskrevet 

påhengelighet til der vi ser at 

forfølgelsen stopper

- Hunden får godskrevet 

elgarbeid frem til den 

kommer tilbake til PG 

såfremt dette skjer innen 

rimelig tid. Dersom hunden 

finner på andre ting, som for 

eksempel reker langs en vei 

eller gir seg til på en gård, 

må vi utøve et skjønn for å 

stoppe elgarbeidsklokka på 

riktig tidspunkt.

Eksempel på ferdig utfylt hendelsesforløp



- Husk å gå gjennom 

hendelsesforløpet sammen 

med hundefører.

- Hundefører skriver under 

på hendelsesforløpet.

- Summer alle kolonner, da 

har du ferdige tall som skal 

overføres til sammendrag 

av prøven side 1.

L-H-I-O-M

- Husk også at ganglos (J) 

J = H minus I



Fyll ut tabellen og aktuelle 
avkryssinger!

Fyll ut poeng på grunnlag av 
dagens hendelser og 

gjeldende 
jaktprøveregler !



…eller gjennom NEKF…



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, effektive søkstid mellom A til B

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

Felt E 1 – 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. 



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

(merk at dersom det angis over 90 minutt her, så skal dette gi 10 poeng i Moment 3)

Felt G – Forflyttning 90 min fra uttak,km = hvor langt forfølgelse har 

hunden hatt de første 90 min av losen. (selve standlosen ikke medreget)                               
Dersom det er minst 90 minutter i «F», skal det stå «0» her.

Felt H – Lostid min = Totalt antall minutter los. Denne hentes fra sum «LT» 

Felt I –Fast stålos = Totalt antall min fast los. «FSL»

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 
Dersom elgen reiser rett ut i uttaket, så skal denne bokstaven angi første faste los etterpå.

Felt L – Elgarbeid (EA) = den totale tid hunden har arbeidet med losdyr fra første uttak,

( fra «EA» i hendelseforløpet)



Utfylling av hendelsesforløpet.

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

Felt N – Støkkinger, stk. Losen må stå minst 10 min før det kan regnes som støkking.

Felt O – Påhengelighet, km = Hvor mange km er sammenlagt påhengelighet på den beste 
dyregruppa.

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 

leses slik:

<30 = los som stod mer enn 30 min

10-30 = los som stod lengre enn 10 min

>10 = los som stod mindre enn 10 min



Utfylling av hendelsesforløpet.
Felt R – Elgkontakter = Hvor mange elgkontakter hadde 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 Y – Elgtetthet 1-3 ( oppfatning av elgbestanden )

Felt Z – Antall elg, fyll inn antall av hver type

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 ?

Dersom det er flere uttak 

samme dag, så registrers 

disse under fanen 

«Nytt uttak» i NPP



Flere uttak samme dag – protokoll!



Her begrunnes bruk 

av skjønn i NPP





Lese av løpestrekning på Garmin.

Sette inn bilde her.



Lese av løpestrekning på Tracker.



TIPS TIL DOMMERMØTE:
Dommer eller prøveleder leser opp prøvereferatet

fra tabellen i skogskortet A-L2 slik:

«Slipp klokken 07:30, Fant elg kl 09:50, Søkstid 70 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, elgarbeid 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 10-30 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, 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!



LYKKE TIL med dømmingen !!


