
  

 
Protokoll fört vid zoom-möte med Nordisk ÄlghundUnion 
Tisdag den 23 juni 2020. 

Deltagare:   

Finland: Peter Käcko, Daniel Forsbacka, Jukka Immonen 

Sverige: Karl-Johan Bergmark, Jörgen Myrén, Jan-Anders Thorud, Matts-Olof Mattsson, Bert-Olof 
Åkerström adj, Per Svensk adj, Mona Sundqvist adj. 

Norge: Jostein Dahle, Kjell-Arild Haugen 

 

§ 1. Mötets öppnande 
 Karl-Johan hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. Mona valdes till att föra 

protokoll. Jörgen, Jostein och Peter valdes till att justera protokollet. 

§2. Dagordning  
 Dagordning godkändes 

§ 3. Pågående jaktprovsregelrevidering 
 Regelrevideringsarbetet pågår i samtliga länder. Intentionen om att reglerna skall bli så lika 

som möjligt delas mellan länderna och fortsatta kontakter och gemensamma möten 
planeras för vidare diskussioner. Planen är att reglerna skall behandlas på respektive lands 
årsstämma/RS nästa vår. 

 Kjell Arild föredrog det material med jämförelser och skillnader som tagits fram efter de 
gemensamma möten som hållits under våren och försommaren. 

 Mom 1. Ganska lika. Störst skillnad i upptag på första sökturen. Borde gå att enas om 
momentet i stort. 
 Norge och Finland arbetar gemensamt fram ett förslag som Sverige får ta ställning till. 

 Mom 2. Poängtabellen i stort sett lika text. Lite skillnader i poängsättning och hur/vad som 
anses vara förmåga att finna älg.  
 Dialog fortsätter om momentet. 

 Mom 3. NO och SE har 90 minuter skalltid på upptagsplats för 10 poäng, FI kommer att 
ändra till samma. SE ändrar till 200 m på upptagsplatsen, samma som NO och FI har idag. 
Olika regler huruvida skalltiden skall fortsätta vid uppehåll/kontakt. 
 Fortsatt dialog om momentet. 

 Mom 4. Ett av momenten där största skillnaden föreligger.  NO och FI har idag 300 minuter 
som krav för 10 poäng vilket de också kommer att stå fast vid. SE är mycket tveksamma till 
detta krav och vill kunna avsluta provet efter 200 minuters fast ståndskallstid om alla 
moment är prövade även fortsättningsvis. Skillnad finns också på vad som räknas som stöt 
samt poängberäkning vid upprepade kontaktbesök/blink. 
 Momentet behöver diskuteras vidare. 

 Mom 5. Lite skillnader i hur förföljandet räknas och poängberäkningen på det. FI lägger 
samman. NO och SE räknar bästa. SE ser över möjligheten att ”märka upp” de långa 
förföljandena. 
 Ta in i diskussionen om antal förföljanden samt sträckor.  



  

 
 Mom 6. Poängtabellen lika. Skillnad i fast stånd vid provslut för högsta poäng men också 

om gångstånd direkt efter stöt är tillåtet eller inte. 
 Dialog om momentet fortsätter. 

 Mom 7. Poängtabellen lika. NO och SE lika i beräkningen av ståndskallstid där FI inte 
begränsar skalltiden för gångstånd. 
 Dialog om momentet fortsätter. 

 Mom 8. Poängtabellen lika men SE sänker skalltätheten för 10 poäng till 70 skall och 
däröver. Sänker även till 60-70 skall/min för 9 poäng. 

 Mom 10. Momentet med störst skillnad mellan länderna. NO och FI i stort sett lika men 
skiljer något i poängen vid återgång. NO och FI är eniga om att samarbete inte ska 
tillgodoräknas på ståndplats. 
 NO och FI enas om en utformning som SE därefter får ta ställning till.  

 Länderna eniga om att jobba vidare enligt tidsplanen som upprättats av Bert-Olof Å. 

§ 4. Framtida championatregler 
 SE står inför en revidering av championatreglerna och ser därför över möjligheten om mer 

likalydande bestämmelser även i denna fråga.  
 I grova drag har SE har tre 1:a pris, plus godkänt spårprov. NO har idag tre 1:a pris varav 

minst ett ska vara taget under ett 2-dagars prov. NO jobbar dock för en förändring och kan 
närma sig FI som har fyra 1:a pris, minst två allmänna och högst två säsongsprov. 

§ 5. Nordiska Mästerskapen 
 Löshund: 

FI har ansökt om att få senarelägga mästerskapet till 2021 istället för 2020.  
Laikaklubben arrangerar evenemanget men tid och plats är ännu inte bestämt. Mest troligt 
samma plats och vid samma tidpunkt som förra gången. 

 Ledhund: 
Även detta arrangemang skjuts fram ett år till 2021. 

 Diskussion och beslut om följande mästerskap tas senare. Önskemål finns om att 
Nordiska därefter behåller ordinarie mästerskapsår dvs. 2022, 2028 osv. 

§ 6. Gemensam avelsdatabas 
 Arbetat med ärendet sedan 2015. Uppgifter för norska hundar hämtas från NKK till Hitta 

Älghund varje natt. NKK delar inte ägardata men i stort sett allt annat. För finska hundar 
hämtas jaktprovsresultat 1 ggr/år då det är älghundklubbens eget material. De har vissa 
begränsningar som gör det svårt att dela andra uppgifter. Ser det dock inte som omöjligt i 
framtiden. 

 Önskvärt om provresultat, veterinärdata, titlar, nya kullar, etc. hämtades regelbundet från 
alla tre länder.  

 Beslutas att fortsätta diskussionen 
 Även se över och återuppväcka arbetsgruppen som jobbar i frågan 
 Var och en måste lyfta frågan i, men också bearbeta, respektive Kennelklubb. 

 

 



  

 
§ 7. Övriga frågor - information 
 Informerades om Sveriges inställda SM och den nya klubbtidningen. 
 NO arrangerar NM i under två dagar i september med 30-talet hundar om myndigheterna 

tillåter. 
 Om läget inte förändras kommer alla tre finska klubbar hålla sina mästerskap som planerat. 

§ 8. Nästa möte 
 Tidplanen får styra men någon gång i september/oktober. Ett fysiskt möte om 

Coronasituationen så tillåter. NO kallar till mötet. 
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