Nytt og nyttig om jaktprøver
Vestfold EHK 15.8.15
Hvordan foregår det?
● Forberedelse
● Reglene
● Praktisk gjennomføring
● Hva bruker vi resultatene til
● Er det dyrt?
● Er det farlig?
●

–

Statistisk er det betraktelig mindre sjanse for vådeskudd på
prøve enn på jakt

Hvorfor jaktprøver
●

●
●

●

Kontrollere jaktelige egenskaper på den nye
generasjonen elghunder
Plukke ut neste generasjons avlsdyr
Merittere egen hund og dokumentere
jaktegenskaper på en objektiv måte.
Sikre hver og en av dere at neste gang valp
anskaffes, er jaktlige egenskaper på plass.

Klubbens ansvar
●

Søke om prøver hos NKK

●

Registrere resultater på hunder

●

Skaffe attraktive prøveterreng

●

Utdanne og etterutdanne dommere

●

Fordele dommer og terreng.

●

Gjøre det å gå prøver attraktivt for
medlemmer/hundeiere

Dommerens ansvar
●

Bruke terreng hvor det er elg.

●

Kunne prøvereglene.

●

Veilede under prøven for å oppnå best mulig resultat.

●

Være kjent i terrenget.

●

Starte prøven med et åpent sinn.

●

IKKE sammenligne hunder, hverken egne eller tidligere dømte.

●

●

Føre skogskort forløpende, opplyse til hundfører hva som er
oppnådd underveis og ta prøven gjennom dommermøtet.
Gjør alle praktiske ting og klargjør før slippstedet.

Hundeførers ansvar
●

Melde på hund til prøven.

●

Stille med hund og senkede skuldre.

●

Stamtavle.

●

Peiler med kart, som virker, til dommer. Peiler på 5 sek
oppdatering og lang antenne

●

Kvittering for betalt prøve og penger til dommer.

●

Ta beslutninger etter veiledning fra dommer hvis behov.

●

Div triks kan legges igjen hjemme

Generelt jaktprøve
●

Jaktprøve er og skal være så likt som mulig en dag i skogen
på jakt.

●

Habilitet dommer/hundefører.

●

Valg av terreng.

●
●

–

Hvis klubben ikke kan skaffe terreng kan en prøvestart være i eget
terreng.

–

Alle 4 prøvene til championat må være i forskjellige terreng.

Samme dommer kan kun dømme en hund til 1 førstepremie.
10 momenter med vekttall fra 0,5-1,5. Hvert moment
poengsettes fra 10 ned til 0. Max 100 poeng.

Begreper
Søkstid
– Tiden hunden bruker på å lete etter elg
●
Max 360 min
–1 time uten søk
●
Elgarbeidstid
– Tiden hunden arbeider med elg
●
Max 300 minutter
–Etter mørket kun lostid og påhengelighet
●
1 time til å koble hund etter elgarbeidstiden er over.
●
Naturlig hinder
– Avbrutt elgarbeidstid grunnet fare for hund
●
Trafikkert vei, elv etc.
●
Hinderet skal være av en slik art at det hindrer prøvegruppen i å komme over.
●
Husk å avslutte prøva på max poeng for hund.
●

Søk
●

●

Hundens evne til på egenhånd å lete etter elg.
Hundens tilbakelagte løpestrekning fra den forlot
prøvegruppen til den er tilbake. Samt lengste avstand
unna målt i luftlinje. Hundens hastighet og effektivitet.

●

Max søkstid 6 timer (1 time om hunden ikke vil jobbe)

●

De første 5-10 minuttene er ikke vesentlige.

●

●

Stå i ro og stol på hunden, men mist ikke dekning på
peiler.
Husk å legge til for tapt signal

Evne til å finne elg
●

Hundens evne til å bruke søket til å finne elg.

●

Belønnes for avstand til uttak.
–

Derfor stå i ro.

●

Uttak første søkstur.

●

Elgarbeidstiden starter.

●

–

Ved uttak.

–

Får los signal på peiler og kan etterpå konstatere hunden i los der.

–

Ser hund taus etter elg.

Beste uttak gjennom prøvedagen skal bedømmes.

Evne til å stille elg i uttaket
●

●

●

Hundens evne til å roe elgen i uttaket.
–

Belønnes for minst mulig forflytning den første timen.
Godtar inntil 500 meter hvis åpent terreng.

–

Hundens arbeid med elgen skal ikke telles med i
forflytningstrekning.

Losen bør normalt stå i 90 min.
–

Kan støkke etter 60 min.

–

Kan stå inntil 150 min men kan fort komme i tidstrøbbel.

Forflytting her teller som påhengelighet.

Losarbeidets kvalitet
●

●

●

Stålostid max inntil 200 minutter
Elgkontakter og støkkinger max 3 i løpet av
elgarbeidet
–

Hund skal ikke lastes grunnet terreng eller føret.

–

Selvstøkk er lov det samme er om det støkkes av andre
enn prøvegruppen.

Innkallinger
–

1 før 150 minutters elgarbeidstid

–

1 mellom 150-300 minutters elgarbeidstid

Påhengelighet
●

●
●

●

●

Evnen til lå forfølge flyktende elg, for å om
mulig få ny los på den.
Max krav 5 km.
Målt i faktisk løpt strekning. Gjelder alle
dyregrupper gjennom dagen.
Hunden skal være taus under påhengelighet
ellers er det ganglos.
Husk å legge til for tapt signal.

Oppførsel når losen løsner og evne
til å stille støkt elg
●

●
●

●

Støkking skal minst være 100 meter. Hunden skal da
være taus.
Støkk forsiktig første gang.
Gjentak skal være stålos på mer 10 minutter for å
regnes som stålos.
Max poeng for 2 x 30 min og 1 x 10 min stålos.
–

●

Rekkefølgen på gjentakene er uvesentlig.

Husk også å sjekke dagens påhengelighet og
elgarbeidstid ved siste støkking.

Lostid
●

Gjelder for gang og stålostid

●

Max oppnåelig er 200 minutter.

●

Flere loser samme dag legges sammen

●

Pauser på under 2 min trekkes ikke fra i tiden.

●

–

Hund drikker vann

–

Veksler mellom flere dyr

Sjekkes mot påhengelighet før siste støkking

Losmålets hørbarhet
●

Hvor godt bærer hundens mål.

●

Hensyntatt

●

–

Vær

–

Snøforhold

–

Terreng

Bør testes flere ganger i løpet av dagen

Bruken av målet
●

Lostakt
–

●

●

Boff pr minutt. Max er over 75, jevnt og uten
opphold.

Telles første gang etter 20 min.
–

Ikke straffe hundens evne til å roe elg

–

Ikke straffe om det er flere dyr i uttaket

Telles flere ganger i løpet av dagen og
gjennomsnitt blir tellende.

Lydighet og samarbeid
●

●

Søk 0-2 poeng
–

Innkalling under søk

–

Uttak første søkstur

Elgarbeidstiden 0-5 poeng.
–

●

Antall innkallinger under arbeidstiden

Ved prøvens slutt 0-3 poeng.
–

Innkalling etter 300 minutters arbeidstid

–

Hundefører har 1 time på seg til å koble hund etter prøveslutt.

–

Alternativt hva gjør hunden ved prøvens slutt.

Viktig å huske på
●

Ikke slipp nærmest mulig elg. Ha pratet ferdig og montert peiler før ankomst til slippsted

●

Stol på hunden

●

Ikke gå i veien for eller etter den

●

Sjekk arbeidstid opp mot lostid, påhengelighet, elgkontakter og støkkinger/gjentak.

●

Målet når elgarbeidstiden er ute.
–

200 minutter lostid

–

5 km påhengelighet

–

3 elgkontakter

–

3 støkkinger og gjentak med 2 x 30 min og 1 x 10 min stålos

–

1 innkalling under søk, 2 under elgarbeidstiden (før og etter 150 min.) og siste ved prøvens slutt.

●

Husk at søk og elgarbeidstid er max tider og ikke noe krav om minimumstid.

●

En fordel om hund er vant til å gå med mer enn bare eier.

●

Løpske tisper egner seg skjelden på hverken jakt eller prøve.

Dommermøte
●

Dommers innstilling legges frem for NKK og
prøveleder samt øvrige dommere for å
kvalitetsikre prøven.
–

Prøven er endelig etter dommermøte.
–

●

●

Kan påklages av hundefører inne 14 dager etter dommermøte

Foregår samme kveld på samletprøve og hver
14 dag for separatprøvene.
Elever/aspiranter deltar på dommermøter

Premiering til hva?
●

1 premie 70-100 poeng

●

2 premie 60-69,5 poeng

●

3 premie 50-59,5 poeng

●

Under 50 poeng 0 premie

●

Norsk løshund jaktchampionat
–

2 førstepremier på en dagsprøve.

–

1 førstepremie på 2 dagers prøve
●
●

●

●

140 poeng samlet for begge dager.
Hunden må være premiert begge dager.

Mislykket dag 1 på to dagers kan dag 2 telle til premiering for en dag
separatprøve
Det samme for mislykket dag 2

Jaktindeks
●

Gjelder kun det aktuelle individet.

●

Regnes ut fra
–

Søk

–

Evne til å stille elg i uttaket

–

Påhengelighet

–

Losmålets hørbarhet

●

Gjennomsnitt for hundens prøver hvor disse momenter er bedømt.

●

100 % er lik 30,5 poeng i disse momenter av 40 oppnåelige.
Takk for oppmerksomheten
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