REVIDERTE LØSHUNDREGLER
Merket med rødt på side. 4:
Hensyn til svake dyr
Selv om hunden ikke er spesielt aggressiv eller angripende, men losdyret, for eksempel liten kalv,
virker svak, så bør hunden kobles og slippes på nytt i et annet terreng. Poengberegning og elgarbeid
handteres som ved «Naturlig hinder».
-

Syns den gamle formuleringen er bedre. Foreslått formulering kan mistolkes og skade
omdømmet til løshund prøvene.

Merket med rødt øverst på side. 16:
Sterkt avvikende søksturer skal ikke tas med i gjennomsnittsberegningen
Med sterkt avvikende søkstur menes søkstur der hundens arbeid skiller seg fra andre søksturer på et
markant/ekstremt vis. Det kan være” søksturer” der dommeren antar at hunden har funnet elg som
reiser uten at dette kan konstateres, eller at hunden er etter annet vilt og/eller bevegelsesmønsteret
skiller seg markant fra de øvrige søksturene. Om hunden er etter annet vilt, men avbryter og kommer
inn til prøvegruppen så skal heller ikke dette regnes med i bedømmingen av søket. Dette skal
kommenteres i protokollen.
- Unødvendig punkt.
- Vanskelig å bedømme hva som menes med «sterkt avvikende søkstur»?
- Blir veldig variert dømming.
Kommentarer til tabellen på side.16:
Tabellen bør stå som den gjør.
Feil at det skal være egen tabell for UFS, feil og straffe hunder som finner elg på første
søksrunde
Evne til å stille elg i uttaket poengsettes slik:
10 poeng - Stålos i minst 90 min i uttaksområdet (innenfor en radius på 200 meter)
9 poeng - Stålos i uttaksområdet minst 60 min, eller 90 min sammenhengende stålos
innen en radius på 500 meter. Eller 90 minutter stålos etter en kort forflytning
(opp til 300 m)
8 poeng - Stålos i uttaksområdet minst 45 min, eller 60 min sammenhengende stålos
innen en radius på 500 meter. Eller 60 minutter stålos etter en kort forflytning
(opp til 300 m)
7 poeng - Stålos i uttaksområdet minst 30 min, eller 45 min sammenhengende stålos
innen en radius på 500 meter. Eller 60 minutter stålos etter en kort forflytning
(opp til 500 m) - Burde vært 1000 meter.
6 poeng - Stålos i uttaksområdet minst 20 min, eller 60 min stålos etter en forflytning
opp til 1000 m. Eller ikke hørt uttak deretter minst 45 min stålos. - Burde vært 1500 meter.
5 poeng - Stålos i uttaksområdet minst 10 min, eller 30 min stålos innenfor en
forflytning opp til 500 m. – Burde vært 2000 meter.

4 poeng - Stålos i minst 30 min innenfor en forflytning opp til 1000 m. Eller fast stålos i
minst 60 min etter en lenger forflytning over 1000 m. Burde vært over 3000 meter.
3 poeng - Stålos i minst 30 min etter en forflytning over 1000 m.
2 poeng - Stålos i 1-9 min i uttaksområdet, eller stålos i minst 10 min etter forflytning
over 200 m.
1 poeng - Stålos i 1-9 min etter forflytning over 200 m.
Elgen forflytter seg direkte etter uttak, deretter ingen los, eller ikke uttak på
tross av at der finnes elg i området.
0 poeng - Ikke uttak.
Kommentarer til tabell øverst på side. 21:
Evne til å stille støkt elg poengsettes slik:
10 poeng - Minst 3 gjentak, med ny fast stålos, hvorav 2 på minst 30 min.
Hunden står i stålos ved prøvetidens slutt. – Burde fjernes. Om hund arbeider med elg eller står i los
spiller ingen rolle.
Kommentar til lostidens poengtabell på side. 21:
Lostiden poengsettes slik:
- Burde beholde den tabellen vi har i dag.
- Den nye tabellen fremmer større forskjeller på hvordan de forskjellige dommerne dømmer.
Kommentar til losmålets hørbarhet på side. 21:
Losmålets hørbarhet poengsettes slik:
- Fjern det nye punktet som er lagt til.
Kommentarer til tabell for bruken av målet på side.22:
Bruken av målet poengsettes slik:
- Fjerne punktet som er lagt til ved poeng 10.
- Burde det vært egen tabell for jämthund?

Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
Forslaget lyder som følger:
«Fire ganger 1. premie på løshund prøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i Norge under fire forskjellige
dommere. Minst to av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve. Minst en av
prøvene må være gjennomført før 23. desember.»
Kunne det heller vært:
1. 3 separatprøver og 1 samlet prøve
2. 2 separatprøver og 2 samlet 1-dagsprøver
Championat, må ha en 1. plass før fylte 24 mnd.

Unghund championat
-

Styret mener ikke dette er nødvendig da trenden om å starte unge hunder på prøve har blitt
bedre, akkurat slik det også skrives i brevet fra FS.

Avl norsk elghund grå
-

80 avkom uavhengig av landegrense.
Ellen utarbeider en egen sak på dette.

