
 

 

Løshund komitéen NEKF      Mars-2020 

 

OPPSUMMERING FØRSTE HØRINGSRUNDE l 

Det er kommet inn svar på første høring vedrørende evaluering av jaktprøvereglene løshund fra til 

sammen 14 klubber. 

12 klubber har vært til stede på et fellesmøte istandsatt av Osloområdet og det er kommet 2 innspill 

fra andre klubber. I tillegg har 2 av klubbene som var til stede på fellesmøtet gitt egne 

høringsuttalelser. Løshund-komiteen tar med seg alle innspill uavhengig av hvordan disse er kommet 

inn. Her følger en oversikt over de innspill som er kommet. 

I tillegg jobbes det nå med regelverket i både Sverige og Finland, og det er innledet en god dialog. 

Både Sverige og Finland er også i startfasen av arbeidet. 

Men på dette referatet fremkommer det som foreløpig er drøftet i Sverige (rød skrift) og Finland (blå 

skrift).  Dette er selvsagt ingen endelig status, kun til orientering. 

 

M1: Søk 

Oslo m.fler: Bør fortsatt beholde 9 poeng som nå ved uttak første søkstur. Støtter ikke forslaget fra 

Sverige om «K»  

Sør-Trøndelag: Ok som det er. 

Nord-Trøndelag: Ok som nå, men kan drøftes. Viktig med gode og effektive søk. Ingen forflytning på 

PG første time er en god tanke. 

Hedmark: Ok som det er. 

Aust-Agder: Uttak første søkstur; 8 og 9 poeng er en mer riktig poenggivning enn for eksempel 6 

poeng. Uaktuelt å trekke hunden for lange søk. Vanskelig og veldig terrengavhengig å ikke ha 

forflytning første timen. Ved både for lange søk, og behov for at PG flytter seg første timen kan og 

bør de andre søks-kriteriene om for eksempel effektivitet brukes. 

Sverige: Anpassar reglerna mot nordiska och tänkt tillämpa Norges princip första söktur med krav på 

avstånd och sträcka. Vill där nu använda nytt förslag från Finland som också tänker ställa krav på 

både avstånd och sträcka men max 8 poäng. Innebär alltså att det i momentet sätts K men hunden 

får poäng beroende av prestation. K för att inte ta med poängen vid genomsnittsberäkning i Hitta 

Älghund. Vid konstruktion av poängsättning enligt finska modellen vill vi diskutera att en hund som 

hittar älg under första söktur, vid samma prestation, rimligtvis inte ska kunna få samma eller till och 

med högre poäng än vad den hund får där söket prövats under en längre tid. 

Sverige dömer idag sökturer i allmänhet dvs enskilda starkt avvikande sökturer tas inte med i 

bedömningen då de inte anses representativa för hundens sökarbete. 

Sverige har en idé om att ge poängavdrag om sökturerna i allmänhet (alltså inte enskilt starkt 

avvikande sökturer) blir alltför långa (över 30, 35 resp 60 minuter sett över hundens hela söktid). Om 

hunden hämtas med bil är ett alternativ att hunden tilldelas 0 i moment 10 «samarbete under sök». 



 

 

Inom Sverige kommer man diskutera om det ska finnas en beskrivning/tumregler för tempo och 

sökmönster (t ex vad som menas med mycket effektivt sökmönster).  Detta mer som ett stöd för 

likvärdig bedömning. 

Söksträcka enligt pejluppgift. Om hunden i intensivt spårtraj fram och tillbaka så ska den sträckan 

inte ingå. Öppnar för kompensation av sträcka vid mycket brant terräng men att det då blir en fråga 

för varje lokalklubb att fastställa vad som ska gälla inom olika provområden så alla domare gör lika 

inom samma geografiska område. 

Då sök prövas efter söktids slut vill Sverige även döma lydnad under sök. För bedömning av sök ska 

det efter provtids slut räcka med en söktur. 

 

Finland: Nytt förslag upptag första söktur där utmärkt prestation kan ge maximalt 8 poäng under 

förutsättning att söktabellens krav för 10 poäng uppfylls (dvs fart utmärkt, avstånd över 800 m och 

söksträcka över 2000m). Teknisk lösning att poäng för första söktur läggs in i tabell till höger om 

ordinarie tabells poängangivelse men för övrigt samma prestationskrav.  

Poäng räknas ut som genomsnittspoäng per söktur dvs inte genomsnitt per kriterie. 

Starkt avvikande sökturer tas inte med i bedömning av sök. 

Alltför långa sökturer kan tilldelas max 8 poäng (används oftast då hund hämtas med bil) 

Söturens längd mäts med pejl och yttre punkter och tid, utan pejl med klockan  

Då sök prövas efter provtids  slut kan endast sök prövas, inte lydnad under sök. Endast vid “upptag på 

första sökturen” och inom 1h från provtidens slut.  

Finns stöd för att inte störa hunden under sökets första 1h istället försöka utröna vad är hundens 

naturliga sök är ( normalt betende av domargruppen, avancerar som under jakt, väntar in hunden 

som under jakt ), men hunden hämtas inte från sök eller kallas in första timmen.    

 

M2: Evne til å finne elg 

Oslo m.fler: Tilfredsstillende nå så lenge regelverket brukes fullt ut. 

Sør-Trøndelag: Heller mot Svenskenes forslag. M1 og M2 henger sterkt sammen. Det er litt 

inkonsekvens i teksten for de 2 momentene. 

Nord-Trøndelag: Ok, men alle kriteriene må legges til grunn 

Hedmark: Ok som det er. 

 Aust-Agder: Tilfredsstillende nå så lenge regelverket brukes fullt ut. 

Sverige: kommer att diskutera en lösning där moment 1 ligger till grund för poängsättning i moment 

2 t ex villkora minimipoäng i mom 1 för att kunna sätta utmärkt i mom 2 (en hund som under dagen 

visat mycket dåligt sök bör inte kunna få utmärkt i förmåga att finna älg bara för att den hittar älg 

800 meter bort. 

Avstånd upptagsplats har Sverige behållit den gamla regeln som gällt många tidigare regelsystem dvs 

att avstånd till upptagsplats ska vara minst 800 m mätt fågelavstånd. Vill behålla ordet avstånd för 



 

 

fågelväg och sträcka för löpsträcka/förföljandesträcka. Anser att detta krav stämmer väldigt bra med 

krav i moment 1 på minst 800 m avstånd för att få utmärkt prestation. Om gå över till löpsträcka 

söktur vill Sverige höja kravet på antal meter. 

Vill flytta ner texten «eller älgen står inom synhåll för gruppen när hunden finner den» till 1 – 2poäng 

Vill lägga in 0 poäng för «hunden hittar ingen älg trots konstaterad älgförekomst inom området.  

Inget upptag = K (vill inte ha noll för det ger fel genomsnittsvärde i Hitta Älghund) 

Finlands domarkår är nöjda med “FÖRMÅGA ATT FINNA ÄLG” en bra förtext som ger en bra grund för 

bedömningen och fodringarna är rimliga för poängen. Något tillägg för bedömning är aktuellt som 

tex: 

- att hjälpa hunden för att finna älg, sänker poängen i “förmåga att finna älg” med 

minst 2 poäng  

- Förs till älgspår 

- släpps på älg som man sett eller är synlig eller direkt i älgens vittring 

 

En fundering här hur ska man bedömma en sån sak tex  du har säker information på att älg finns i 

området ( viltkamera ) hunden gör bra sökturer men finner ingen älg . Gruppen hjälper till så att 

börjar söka sig närmare där man med säkerhet vet att vittring finns.  Hur bedömma ??? en annan 

fundering hunden springer så att säga  “ förbi “ älgar som finns på nära avstånd för att sen ta upp på 

långt avstånd . 

 

M3: Evne til å stille elg i uttaket 

Oslo m.fler: Regelverket er greit, men hunden straffes vel mye da det ofte er elgen som bestemmer. 

Det er viktig å forstå hvorfor elgen flytter seg. 

Tabellen bør på en del punkter justeres slik at for eksempel linje 3 får følgende tekst: «Stålos i minst 

45 minutter i uttaksområdet, eller stålos i minst 90 min. etter lengre forflytning ( 500-1000m) 

Tilsvarende endring i linje 4 som gir 7 poeng (30 min) .. eller 90 min etter en lenger forflytning (over 

1000 m.) 

Sør-Trøndelag: Ikke lempe på kravene. En meget viktig egenskap. 

Nord-Trøndelag: Viktig moment. Må kunne akseptere en naturlig bevegelse under standlosen. Kan 

støtte Finlands forslag om tabell. 

Hedmark: Ok som det er, men hunden blir straffet vel hardt dersom elgen reiser. 

Aust-Agder: Litt som Oslo m.flere. 

Sverige: Vill öka radien för upptagsplats till 200 m.  

Samma tidskrav som Norge dvs 90, 60 etc. Har ännu inte diskuterat detaljkrav på poängnivå avs tider 

eller tillåten förflyttning, vid det samtalet även värdera Finlands förslag till tabell för poäng baserad 

på älgens rörelse under redovisad skalltid. 

Anpassar text vid 6p och 4 p om att finna älgen i ståndskall till Norges nuvarande text 



 

 

Räknar sammanlagd skalltid i momentet men kommer diskutera hur hantera tidredovisning för hund 

som bryter och stannar kvar hos provgrupp längre tid. 

Kommer diskutera om gå över till beräkning med genomssnittspoäng eller som idag bästa upptagets 

poäng kan sänkas om flera skenupptag. 

Inget upptag om det finns älg i området = 0 

Inget upptag när domaren inte kan påstå att det fanns älg i området = K 

Finland: Om elgen reiser direkte i uttaket og stopper senere, så regnes dette først som en støkking og 

som et gjentak. 

Ståndskall upptagsplats 60 min för 10 poäng. 

M4: Losarbeidets kvalitet 

Oslo m.fler: Ok, men det bør være tilstrekkelig med 2 støkkinger og 2 gjentak. 

Sør-Trøndelag: Ok i dag 

Nord-Trøndelag: Ok, men viktig å oppnå full lostid. Ingen hensikt å holde på lenger. 

Hedmark: Tilstrekkelig med 2 støkkinger og 2 gjentak. 90+45+30 som ideelt. 

Aust-Agder: Tilstrekkelig med 2 støkkinger og 2 gjentak. Likevel L=300 og lostid 200 min.  

Sverige: Det er PG som skal støkke (eller tydlig extern störning typ bärplockare etc) og det er kun PG 

som kan få elgkontakt. Att älgen flyr av sig själv är inte en stötning. 

Hunden ska normalt ha skällt 90 minuter fast ståndskall innan domaren ska närma sig ståndet och 

söka älgkontakt/pröva inkallning. Innebär att moment 4 och 6 inte prövas förrän provgruppen börjar 

söka älgkontakt/genomför stötning. 

Antalet stötningar bedöms idag per upptag och gäller samma älg eller samma grupp av älgar. Ska 

diskutera om göra som Fi/No dvs lägga samman antalet som erhållits under dagen (kravet ändras till 

tre st stötningar/älgkontakter i stället för dagens två).  

Diskuterar att anpassa till Fi/No dvs krav på arbetstid och krav på antal stötningar och älgkontakter. 

Vill ha samstämmighet mellan detta moment och moment 6. Kommer diskutera om vara tydlig att 

max 1 älgkontakt/1 stöt,/1 omställning/nytt fast ståndskall dvs inte kunna ta både en 10 min och en 

30 minuters omställning om älgen varit orolig efter stöt och flyttat sig av egen vilja och hunden ställt 

om. 

Vill också diskutera texterna om att stöt ska genomföras efter 30 minuter eller om detta går anpassa 

till moment 6 (om en hund har rena omställningar utan gångstånd när man gjort tre stötningar och 

uppfyllt förföljandesträckan så är frågan varför fortsätta stöta? 

Ska diskutera att föra in Norska regeln om fler än 2 kontaktbesök. 

Anpassar sig till Norges text om hur domare ska agera vid stötning konstaterande av älgkontakt. 

Samma regler pejlbedömning av fast upptag och skalltid. Gångsstånd går ej döma via pejl (måste 

höras av domarens öron). Gångstånd max tid motsvarande redovisad tid fast ståndskall. 

Inget upptag = K 



 

 

Finland: Det skal fortrinnsvis være PG som støkker, men det regnes også som støkking og 

elgkontakt(??) selv om elgen reiser av seg selv. 

Även  gångstånd kan bedömas via pejlinfo. 

Ingen begränsning i redovisad gångståndstid i skalltid. 

Finns tankar om högre krav på skalltid och detta kan ha inverkan på nuvarande krav på skalltider i 

olika poäng i mom 4 

M5: Påhengelighet 

Oslo m.fler: Viktig at poenggivende påhengelighet er på en dyregruppe- Kanskje senke km noe? 

Sør-Trøndelag: Ganglos bør kunne gi påhengelighet; vil gi likere dømming. 

Nord-Trøndelag: Ok, men kanskje redusere krav på km noe?. 

Hedmark: ok i dag. 

Aust-Agder: Km kan kanskje senkes noe? Kanskje 10 poeng for en enkel taus forflytning på minst 2,5 

km? 

Sverige: har idag sammanlagd flyktsträcka under dagen vid flera upptag. Ska gå tillbaka till upptaget 

med längsta flyktsträcka ska vara poänggivande. Har tittat på de tre senaste årens utfall.  Idag 

används poäng 1 - 7 för att särredovisa 25% av genomförda prov (de med kortast förföljandesträcka). 

Medianvärde förföljande per upptag är ca 4,5 km och kravet 5 km för 10 poäng kan väl då vara väl 

avvägt. 50% av proven har 5 km eller längre förföljande. 12,5% av proven har 10 km eller mer och 

över 150 prov per år över 15 km. Finns därför ett intresse att ge någon form av poängmarkering av 

överdrivet förföljande, i första hand för hundar som har så lång förföljandesträcka utan att få stopp 

på älgen. 

Gångstånd är inte flyende älg. Kan rimligtvis inte vara flyende älg samtidigt som det pågår 

ståndskallsarbete vilket det gör om det pågår gångstånd.  

Finland: Gångstånd är inte förföljande av flyende älg. 

Förföljandet för 10 p( 5 km ) är något som mycket stor del av provhundarna klarar av på ett enkelt 

sätt idag, mest på grund av det är gott om tid att göra det. 

Kravet skulle ändra betydligt om kravet på skall tid skulle ökas, idag är upplägget så att 100 min på 

upptaget stöt förnyat skall på 30 min ny kraftigare stöt och förnyat skall 30 min ny stöt och nytt 

ståndskall på minst 11 min skott tillfälle på 3 första skallen en inkallning på upptaget eller första 

förnyade  en inkallning på nån av två sista skallen och du är garanterat högt på pallen. Då har man  

grovt räknat minst 100 min att  fullt på skalltid( 200 min) och samla på sig sträcka( 5 km) om man har 

för lite. Vi är beredda att höja skalltiden samt att diskutera koefficenten i momentet. Funderingarna 

går nog så att alla hundar med jaktlust klarar 5 km rätt lätt och idag ger 3 km redan 8 poäng.   

 

M6: Evne til å stille støkt elg 

Oslo m.fler: Elgen trenger ikke være støkt av PG. En forflytning er en forflytning. 2 støkkinger og 2 

gjentak. Momentes overskrift endres til for eksempel «Evne til å stille flyktende elg» Ikke krav om 

taus hund 



 

 

Sør-Trøndelag: Ok som i dag, men elgen trenger ikke være støkt. Ikke krav om taus hund. 

Nord-Trøndelag: Ok, men det trenger ikke være støkt elg. Momentet skal beskrive hundens evne til å 

stoppe igjen. 

Hedmark: ok som i dag. PG eller med sikkerhet andre må støkke elgen. 

Aust-Agder: Trenger ikke være støkt av PG eller andre. 2 støkkinger og 2 gjentak holder. 

Sverige: Momentet i Sverige heter vilja att förfölja flyende älg. Det må være PG som støkker for å 

kunne få poenggivende gjentak. 

Momentet prövas normalt inte förrän efter det hunden skällt 90 minuters fast ståndskall. Kan prövas 

tidigare på upptag 2 om hunden haft ett upptag med 90 minuters fast ståndskallstid och en stöt där 

hunden inte fick stopp på älgen utan kom tillbaka efter avslutat förföljande. Då kan vi idag testa mom 

6 efter 30 minuters skällning. Med nya regeln om 10 minuter för godkänd omställning så föreslås en 

tiominutersgräns.  

Första stötning försiktigt med sedan hårdare så älgen flyr snabbare. Momentets rubrik säger flyende 

älg och då är det inte ok med gångstånd och skällande hund. Kommer bli dialog om detta beroende 

på om Norge och Finlands dialog om olikheterna. Kanske kompromiss att man får acceptera 

gångstånd första försiktiga stötningen men att det sedan ska kunna redovisas minst 100 m flykt.  

Tanke i Sverige att villkora att max en omställning per stötning kan tillgodoräknas om det är en orolig 

älg som omväxlande står respektive springer. Längsta sammanhållna skalltid får räknas om det blir 

flera omställningar blandat med flykt. Kan inte få flera poänggivande omställningar på samma 

stötningstillfälle. 

Dialog även i Sverige om Finlands tanke om att ge de högsta poängen i momentet till hund som 

skäller ståndskall vid provtids slut (vilket stimulerar till hårdare stöningar) 

Sverige ser detta som ett mycket viktigt moment och vill diskutera att höja koefficienten i momentet 

på bekostnad av mom 2 

Finland: Momentet i Finland heter vilja att förfölja flyende älg. Det skal fortrinnsvis være PG som 

støkker elgen, men det regnes som gjentak selv om losen løsner av seg selv 

Då provgruppen stöter är det krav på tyst hund direkt efter stöt dvs älgen ska fly. Detta krav uppfylls i 

de fall älg flyr/skenar av sig själv och att detta går räkna som stötning. 

Vill skriva om det på sätt att , ståndskall och sedan stöt som blir fast ståndskall ( 10 min ) älgen går 

loss av någon anledning och hunden ställer igen älgen i ett fast ståndskall (30 min) är helt ok som 2 

stötar och 2 förnyade FS och arbetsväg. Däremot i såna fall att efter stöt blir det gångstånd 8 min 

som blir FS i 10 min som övergår i gångstånd 8 min som blir FS i 30 min. resultatet blir det att, 1 x 30 

skall med förföljande  i den mån förföljde tyst minst 100 m måste vara tyst förföljande. Ifall att stöten 

sker på upptaget så bryts upptaget och blir gångstånd direkt blir det bara skall tid efter.  Vi har 

arbetet fram en tabell för dethär momentet    

 

M7: Lostid 

Oslo m.fler: Ok som det er 

Sør-Trøndelag: Ok som det er eller fjerne momentet da dette kommer frem i M4 



 

 

Nord-Trøndelag: ingen kommentar 

Hedmark: ok i dag. 

Aust-Agder: ok i dag 

Sverige: Gångståndstid får max ingå motsvarande fast ståndskallstid 

Finland: Vi vill höja kravet för skalltid, diskuteras olika skalltider. 

 

M8: Losmålets hørbarhet 

Oslo m.fler: Ok som det er 

Sør-Trøndelag: Ok som det er  

Nord-Trøndelag: Ok, mye skjønn, viktig at losmålet ikke taper seg utover dagen 

Hedmark: ok i dag. 

Aust-Agder: ok i dag 

Finland: Vi har inflation 10 p hundar idag när det gäller hörbarhet. Kraven på hörbarheten är 

sifferfixerat. Svårt att bedöma hörbarheten i 5 olika graderingar och den sjätte är för lite skalltid. 

Hellre då 3 bedömningar och för lite skalltid.( Utmärkt hörbarhet Bra hörbarhet och dålig hörbarhet 

till sist för lite skall tid)  

 

M9: Bruken av målet 

Oslo m.fler: Noe endringer i tabellen. Støtte Sveriges forslag. Må kunne ta litt hensyn til rasetypisk 

mål. 

Sør-Trøndelag: Ok som det er  

Nord-Trøndelag: Viktig med et tett og jevnt mål uten opphold 

Hedmark: støtte til Sveriges innspill. 

Aust-Agder: ok i dag. Ikke straffe for høy lostakt. Dette må i såfall straffes i M8. 

Sverige: Vill att 9 poäng ska kunna ges till hund med 60 -75 skall per minut förutsatt jämnt och utan 

uppehåll. 

Finland: Idag 7 olika bedömningsgrunder och för lite skalltid . Här tycker vi att kunde komma ner i 

antalet bedömningspunkter ( Utmärkt skalltyp och täckning, Bra skalltyp och täckning, Svag skalltyp 

och täckning till sist för lite skalltid ) här är förstås förtexten väldigt viktig att den ger rätt vägvisning i 

bedömningen. Koefficenten  x 1p  ger något bredare register per poäng .    

 

M10: Lydighet og samarbeid 

Oslo m.fler: Hund som returnerer til PG etter lang påhengelighet/langt elgarbeid bør belønnes i 

samarbeid. 



 

 

Sør-Trøndelag: Støtte svenskenes forslag  

Nord-Trøndelag: Viktig å få hunden med hjem. Belønne innkalling fra los mer. 

Hedmark: ok som det er. 

Aust-Agder: Belønne hund som kommer tilbake til PG etter lang påhengelighet eller langt elgarbeid. 

 

Sverige: Starkt önskemål om att få in mer samarbete i moment 10. Tycker att nordiska mom 10 

endast bedömer lydnad (förutom återgång efter förföljande som sverige tycker är samarbete). 

Sverige har idag 15 poäng för lydnad och samarbete därför koefficient för vilja att förfölja är 0,5. Vill 

gärna hitta lösning som prövar både lydnad och samarbete under tre delar av provdagen sök, 

älgarbete och vid/efter provtidens slut. 

Vill gärna hitta belöning till hund som har samarbete under sök dvs är «styrbar» och hund som visar 

att den har återgång/tar sig tillbaka till provgrupp efter att ha slutat förfölja älg. 

Sveriges nuvarande regler belönar hund som tar kontakt efter att ha skällt fast stånd efter 90 

minuter. Det har inte varit någon detaljdiskussion om hur lösa detta och kan komma i konflikt med 

kravet på 300 minuters arbetstid. Finns klart intresse av att det inte får bli för många kontakter men i 

grunden positivt att hunden av egen vilja söker samarbete med föraren. Kommer att ta upp 

diskussion om även Sverige ska överge att belöna kontaktbesök på långt håll från ståndskallsplatsen 

och mera fokusera på hundens samarbete på ståndplatsen. 

Finland: Domarna väldigt positiva till mom 10, det är lätt dömt och precisionen är bra. Säkert finns 

bedömningar som kan bli bättre. Sveriges önskan om få in mera samarbets poäng  är nog en och 

diskussions fråga. Idag kan man få 4 av 7 poäng  i mom 10a och 10 b och det med hundens egen vilja 

att söka upp gruppen . I 10 c finns inget skrivet om när hunden återvänder från förföljande  och det 

borde inskrivas och belönas med poäng. Flera än 2 självmana kontakter resulterar i att hunden max 

kan få 6 poäng fastän den gjort sig förtjänt av mera. ( självman kontakt är i princip att hunden 

kommer från skallet/ förföljandet utan att gruppen närmat sig, aldrig självman kontakt när man 

smyger in på ståndet)  

Vekttall: 

Oslo m.fler: M1 er så viktig at vekttallet bør økes til 2. 0,5 kan flyttes fra M2. Momentene henger 

sammen, men de «tørre søkene» bør telle mest. 

Sør-Trøndelag: Fjerne M7 ( kommer inn under M4) Flytte vekttallet til M6. (sum 1,5) 

Nord-Trøndelag: Avhenger av andre endringer 

Hedmark: øke M1 til vekttall 2. Hentes fra M10.  M1 anses som arvbart. M10 er mer miljøpåvirket. 

 

Generelle kommentarer: 

Oslo m.fler: Hund mellom 9 og 15 mnd må kunne starte på både 1-dags og 2-dags prøve uten 

utstilling. 

Sør-Trøndelag: M10 deles i 2 moment: Lydighet og Samarbeid.  

Nord-Trøndelag: Prøvetider er ok. 



 

 

Hedmark: Hund mellom 9 og 15 mnd må kunne starte på både 1-dags og 2-dags prøve uten utstilling. 

Hunder uten utstilling må uansett kunne starte på en prøve og få denne registrert. Det er viktig å få 

dokumentert de jaktlige egenskaper. 

Aust-Agder: Hund mellom 9 og 15 mnd må kunne starte på både 1-dags og 2-dags prøve uten 

utstilling. Mislykket 2-dagers; dersom hunden trenger det, så kan en 1.premie fra en av dagene på 2-

dagers prøve overføres til 1-dags prøve. Selv om hunden får en 2. eller 3. premie totalt på 2-dags 

prøve. (I dag er «mislykkes» praktisert som ikke premie samlet) 

Finland: Domarna och hund uppfödare  är väldigt överens om dagens  krav för att delta  i prov är 

tillräckligt . 9 månader gammal, vaccinerad och registrerad utan utställningsmerit är tillräckligt. 4 st 

Ettor för Bch varav 2 på allmänna prov ( lottade marker och bestämd dag ) och för minst 2 olika 

överdomare är också ett tillräckligt krav.  Allmänna åsikten är att det ska vara lätt att delta och att 

det har en stor social inverkan “ älghundsproven förenar”. Två domar systemet är man också väldigt 

positivt inställd till också, nästan 100 % insatser på “ talko” ( tjänster och gentjänster utan att pengar 

är med i bilden ) 

Väldigt lite pengar inblandade på domarnivå, däremot är prisborden på de stora tävlingarna, där är 

stora pengar på gång.  

 

 

Videre fremdrift: 

Målsettingen er at alle 3 land skal vedta eventuelle endringer i prøvereglene på sine respektive års-

samlinger våren -21. Dette betyr for Norges del at det må sendes ut RS-forslag i januar-21 

Siden målsettingen er å få så like regler som mulig, så krever dette et aktivt og inkluderende arbeid i 

forkant. 

Det vil i løpet av vår, sommer og høst 2020 bli avholdt møter på Nordisk nivå. Etter at et første utkast 

har kommet på banen, så vil områdeklubbene på nytt bli bedt om uttale. 

 

 

Løshund-komiteen mars-20 

 


