RS-sak 2021 - Jaktprøveregler for løshund
FS forslag til vedtak:
1.

Gjeldende jaktprøveregler for løshund skal brukes ut prøvesesongen 2021

2.

Nærværende forslag til jaktprøveregler for løshund vedtas som gjeldende for Norske
Elghundklubbers Forbund og sendes NKK for godkjenning.

3.

Regelverket skal være gjeldende fra 1. august 2022 til 31.juli 2027

Gjeldende jaktprøveregler er i utgangspunktet gyldig kun ut 2020. Med utgangspunkt i bredt Nordisk
samarbeid og ønske om å samkjøre regelverk, og da også evalueringstidspunkt, må gjeldende
regelverk forlenges ut prøvesesongen 2021.
RS 2021 må vedta nytt regelverk, og dette skal tas i bruk i prøvesesongen fra høsten 2022. Dette vil
da være i rute med alle de Nordiske landene. Det foreslås da at regelverket låses for 5 år.
Både Sverige, Finland og Norge har i hele 2020 foretatt evaluering av gjeldende regelverk.
I Norge er det løshund-komiteen som har styrt prosessen. Det er foretatt 2 høringsrunder hos
områdeklubbene, og komiteen har også vært representert i en Nordisk arbeidsgruppe som har
samkjørt prosessen.
Finland har en egen regelkomite som hele tiden har deltatt i prosessen.
Sverige har kjørt en svært grundig prosess der områdeklubbene har vært involvert hele tiden.
Det er Sverige som nå har foretatt de aller største endringene i sine prøveregler, men både Norge og
Finland foreslår også mindre endringer.
Løshund-komiteen vil anbefale FS å legge frem nærværende sak inkl. vedlagte regelforslag til RS, og
foreslå at RS slutter seg til dette.
Det Nordiske samarbeidet hadde ved starten av evalueringen en lang rekke punkter der det var
vesentlige forskjeller, fortrinnsvis mellom Norge/Finland på ene siden og Sverige på andre siden.
Når arbeidet nå avleveres til behandling i de respektive land, så er det fortsatt en del
små/uvesentlige endringer, men det gjenstår bare et par litt vesentlige forskjeller. Det ene er at
Norge og Finland har krav om Elgarbeid i poengtabellen i M4, mens Sverige ikke ønsker dette. Den
andre vesentlige forskjellen er at Finland definerer det som gjentak selv om elgen har reist av seg selv
(ikke støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre), mens Sverige og Løshund-komiteen i Norge
mener at en elg som reiser av seg selv, og stopper av seg selv, ikke oppfører seg på samme måte som
en elg som er støkt. Vårt M6 heter da også «Evne til å stille støkt elg». Likevel har Løshund-komiteen
foreslått en tekstlinje i M6 som åpner for at det kan regnes som gjentak selv om elgen har reiset av
seg selv en gang i løpet av prøvedagen, forutsatt en del lostid før elgen reiser.

De øvrige forslag til endringer er til dels gjort for å tilnærme oss Sverige og Finland, men også i stor
grad for å bedre vårt eget reglement. Endringene kommenteres her:
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Fellesbestemmelsene generelt:
Jaktprøvereglene eies av NKK etter forslag fra NEKF. Etter RS sendes reglene til NKK for godkjenning.
Fellesbestemmelsene er i stor grad styrt av NKK, spesielt den generelle delen, men NEKF kan komme
med forslag her. Det som er mer spesifikt for denne prøveformen har Elghundforbundet større
påvirkning på.
-

-

Prøveleder og NKK-representant må kunne gå med aspirant. De bør ha de beste
forutsetningene for dette.
Prøveleder og NKK-representant må kunne starte med egen hund på separatprøver, forutsatt
at det er oppnevnt vara prøveleder og vara-NKK representant, og at disse fungerer ved
bedømmelse av hunder i Prøveleder og NKK-representants eie.
Det er tatt inn forslag om at hunder som har en overdrevet aggressiv losføring som for
eksempel forsøk på å rive ned kalv, skal diskvalifiseres. Hund som prioriterer å jage rådyr og
ikke lar seg koble skal også kunne diskvalifiseres.

Fellesbestemmelsene jaktprøve løshund
-

Det foreslås at Jaktprøven skal avholdes på elg, men at arbeid med Hjort i enkelte moment
kan godskrives dersom dette kommer hunden til gode.
Det foreslås at regelen om at hund under 15 mnd kan starte på jaktprøve skal gjelde både for
1- og 2-dags prøve.
Det tas inn i reglene nå at hundens direkte retur til prøvegruppa etter å ha jobbet med elg
skal godskrives som elgarbeid. Dette stod kun i dommerkompendiet før.
Det er også tatt inn et punkt om elgarbeid på svake dyr, eksempelvis enslig liten kalv. I slike
tilfeller foreslås det at hunden bør kobles og slippes på nytt et annet sted. Poeng og
tidsberegning som for naturlig hinder.

Bedømmingsmomentene:
M1 Søk
-

-

Hunden skal få jobbe uavbrutt i minst 60 min men naturlig forflytning i terrenget tillates.
Det er tatt inn et avsnitt om at sterkt avvikende søksturer ikke skal tas med i
gjennomsnittsberegningen. Dette om dommer antar at hunden har vært etter dyr som ikke
vil stoppe, eller vært etter andre dyr. I dette momentet er det hundens frie søk som skal
testes.
UFS (uttak første søkstur ) er nå flyttet opp i en parallell kolonne ved siden av de ordinære
søksturene. Da må hunden utføre tilnærmet samme jobb ved UFS som ved flere søksturer.
Poeng på UFS er nå 5-8 poeng. Finland vil ha det samme, mens Sverige ønsker 4-8 poeng.

M2 Evne til å finne elg
-

Her er det også laget en parallell kolonne for uttak første søkstur.
For øvrig er det mindre endringer og presiseringer, men det utdypes at hundens effektivitet
og søksmønster også skal være viktige kriterier ved bedømmelsen. Samme gjelder for M1.
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M3 Evne til å stille elg i uttaket
-

Her er tabellen justert noe, og den er nå veldig lik også for våre samarbeidsland. Tabellen tar
nå inn i seg flere scenarier slik at det skal være mindre tvil om poengsettingen.
Ved flere uttak skal det fortsatt poengsettes etter en gjennomsnittsbetraktning, men i
teksten er det nå også beskrevet noen unntak for dette.
Uttaksområdet defineres nå med en radius på 200 meter. (var 100 før)

M4 Losarbeidets kvalitet
-

Definisjonen på losområdet defineres som radius 200 meter med tanke på blinking.
Ved mer enn 2 blinkinger skal nå hunden trekkes 2 poeng i M4 i stedet for 50% av
opprinnelig poeng. Da blir dette likt Sverige, mens Finland kun trekker i M10.

M5 Påhengelighet
-

Her er tabellen foreslått endret slik at det er 2 parameter som kan gi samme poeng.
Det foreslås at samlet 4 km påhengelighet på en dyregruppe skal gi 10 poeng. En enkel
påhengelighet/forflytning på 2,5 km med gjentak skal også kunne gi 10 poeng.

M6 Evne til å stille støkt elg
-

-

Det er foretatt noen små justeringer i tabellen, blant annet er kravet til å få 10 poeng
skjerpet slik at hunden i tillegg til nødvendige gjentak også må stå i los ved prøvens slutt.
Elgen skal som før være støkt av Prøvegruppa eller med sikkerhet andre for å kunne få et
poenggivende gjentak, men det er åpnet for å godskrive et gjentak selv om elgen reiser av
seg selv, forutsatt minimum 30 min stålos før elgen reiser.
Det tillates ganglos etter første støkking frem til første gjentak, men deretter må det være
taus hund etter de neste støkkingene.

M7 Lostid
-

Ingen endringer i prinsippene, men som et kompromiss foreslås det heving av lostid for 9 og
10 poeng til hhv 190 og 220 minutter. Finland ville helst ha 250 minutter for 10 poeng.

M8 Losmålets hørbarhet og M9 Bruken av målet
-

For å få 9 eller 10 poeng i disse momentene må lostid være 90 minutt. Finland har hittil krevd
180 minutter los for høyeste poeng her.
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M10 Lydighet og samarbeid
-

I tabellen åpnes det nå for at hunden kan få 2 poeng etter retur fra minst 2 km påhengelighet
i 10b. For øvrig er tabellen i prinsippet uforandret.
I stedet for at hunden skal ha maks 6 poeng i momentet når den har under 200 minutter
elgarbeid eller mer enn 2 blinkinger, så foreslås det nå et trekk på 2 poeng.
Det åpnes også for at hunden kan få 2 poeng for innkalling i 10a selv om det blir uttak i første
søkstur.

Vekttall momenter:
Vekttall har ikke vært gjenstand for de store drøftingene på Nordisk nivå. Fra et avlsmessig synspunkt
er det selve momentpoengene som er viktige. Men Sverige vil uansett gjøre noen endringer for å
tilpasse seg regelverket Norge og Finland har.
Løshund-komiteen i Norge (og antakelig Finland) ønsker likevel å foreslå en endring i vekttall:
Det foreslås å flytte 0,5 vekttall fra M3 til M7.
I M3, «Evne til å stille elg i uttaket», er det i stor grad elgen som bestemmer. Dette er gjennom de
siste årene blitt bekreftet ved at flere hunder er brukt i forskjellige terreng og da viser det seg at det i
større grad er terreng/årstid/type elg som bestemmer om elgen står i uttaket. Hunder som for øvrig
gjør en kjempejobb blir straffet vel hardt ved å bruke 1,5 vekttall, da det er miljømessige faktorer
som i stor grad styrer dette. Våre elghunder er «stillende hunder», og denne egenskapen er selvsagt
viktig. Men for å få en god poengsum så må hunden vise denne egenskapen gjennom hele
prøvedagen. Ved å beholde koeffisient 1 i M3 så er likevel dette en prioritert egenskap.
Når så M7 Lostid, foreslås løftet fra 0,5 til 1 i vekttall, så er jo dette også en prioritering av hundens
stillende egenskap. Dessuten så er det under los vi lykkes under praktisk jakt.
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