3. desember 2015
Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret
Fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2016:
REVIDERING AV JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND
Forbundsstyret ga Bandhund-komitéen oppdrag å gjennomføre en revisjon av gjeldende
Jaktprøveregler for elghund – bandhund som kunne legges frem for Representantskapet i
2016 for behandling.
Bandhund-komitéen har gjennomført revisjon av regelverket og foretatt høring på sitt forslag
ute i områdeklubbene.
De innspill som kom fra områdeklubbene er innarbeidet i forslaget.
Av vesentlige endringer er følgende å påpeke:
 Vekttall for prestasjonsmoment 1, oppførsel ved søk etter elg, er hevet fra 1 til 2.
 Vekttall for prestasjonsmoment 3, oppførsel ved innpåstilling av elg, er redusert fra 3
til 2.
 I moment 5, sporing, er kravet lagt nært opp til kravet som ligger i Fersksporprøven.

Det er videre lagt vekt på å forsøke å gi en beskrivelse av poengene fra og med 7 til og med
10.
For at forslaget til reviderte skal kunne leses og forstås bedre, er det gjeldende regelverket
sammenstilt mot forslaget til revidert i 2 kolonner. Dette kommer før det endelige omforente
forslaget til reviderte Jaktprøveregler for elghund – bandhund.
Ved behandling av RS-sak 11.3.12, innføring av nye løshund-regler, ble det fra daværende
bandhund-komite ytret et sterkt ønske om samme registreringsplattform for løs- og bandhundprøver.
Bandhund-prøvene foreslås derfor registrert i samme registreringsløsning som løshundprøvene.
Som en del av dette arbeidet legges det fra 01.01.2017 til rette for innføring av skogskort også
for bandhund-prøver.
Innføring av skogskort blir nå foreslått slik at prestasjonsmomentene blir synliggjort og
dermed kan brukes som grunnlag for statistikk.
Våre avlsutvalg kan da bruke tallgrunnlagene fra prøvene aktivt i avlsarbeidet, og resultatene
vil ligge tilgjengelige for en fremtidig felles nordisk database.
Registrering av alle prøvene i samme program, etter hvert også sporprøvene, gjør også
produksjonen av Årboka enklere og rimeligere.
Forbundsstyret ønsker derfor å bruke felles registreringsprogram for jakt- og sporprøver.
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Grunnlag for jaktprøvereglene:
JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND – BANDHUND

Gjeldende prøvereglement
Klasseinndeling
Det er ingen klasseinndeling på
jaktprøve for elghunder.

Nytt forslag
Klasseinndeling
Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder.

Generelt.
Prøve på hjort likestilles med elg.
Alle moment trenger ikke å bli
bedømt på samme viltart. Reglene
benevnes bare med elg

Generelt
Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort
likestilles med elg.
Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.
 Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser
fra bil. Får man se elg ute i terrenget etter at
prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
 Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/
prøvegruppa eller hunden skal få se elgen.

Prøving på sett elg i terrenget.
Det er ikke tillatt å stanse for å gå
på elg man ser fra bil. Får man se
elg ute i terrenget etter at prøven
har startet, er det tillatt å gå på
disse.
Prøvemåte.
Bandhunden skal føres i sele eller
halsbånd på normal måte
(pigghalsbånd o.l. ikke tillatt). På
en effektiv måte skal hunden
lokalisere elgen i terrenget og føre
jegeren fram til denne. Hunden
skal tydelig vise at den arbeider
for å finne elg. Den skal være
taus, halsing tillates ikke under
normale forhold. Den skal ikke
dra så hardt i bandet at den peser
eller hoster. Totalt sett skal den ta
seg fram i terrenget på en
stillferdig måte. Den bør som
regel ikke følge ferske elgspor
slavisk, men arbeide med høyt
hode for om mulig å få overvær av
elgen. Den skal kunne benytte vær
og terreng fornuftig for derved å
kunne utnytte lukt, syn og hørsel.
Blir hunden i tvil om hvor den har
elgen, skal det være tillatt for fører
å lede den tilbake i vinden for ikke
å værstøkke, før man går fram på
nytt. Hunden skal markere tydelig
når elgen er i nærheten. Det er
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Prøvemåte
Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd
(pigghalsbånd o.l. ikke tillatt).
Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg.
Den skal ta seg fram i terrenget på en stillferdig og
effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når
elgen er i nærheten for deretter å føre jegeren fram til
denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at
den peser eller hoster. Halsing tillates ikke under
normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som regel
ikke følge ferske spor i sitt søk, men arbeide med høyt
hode for om mulig å få overvær av elgen. Den skal
kunne benytte vær og terreng fornuftig for derved å
kunne utnytte lukt, syn og hørsel. Blir hunden i tvil om
hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede
den tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går
fram på nytt. Det er ingen feil om den går forbi elg når
den har direkte vær av annen elg.
Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent
fersksporprøve fremlegges før prøvestart, og denne
poengsum benyttes i moment 5 - sporing.

ingen feil om den går forbi elg når
den har direkte vær av annen elg.
Prøven kan også avholdes på
snødekt mark, men da må
godkjent sporprøvebevis
fremlegges før prøvestart, og
denne poengsum benyttes i
moment 5 - sporing.
Prøvetid.
Effektiv prøvetid skal være
minimum 6 timer. Forlengelse av
prøvetiden kan skje i de tilfeller
der hunden er i ”elgarbeid ” og
ligger an til premiering eller
forhøyelse av premiegrad. Prøven
avsluttes uansett når det påbegynte
elgarbeidet, utover 6 timer, er
avsluttet. Max effektiv prøvetid er
7 timer.
Kaffepause kan medregnes som
effektiv prøvetid hvis hunden
under denne registrerer elg eller
adferd etter elg.
Skyting.
Hvis prøven foregår i jakttiden på
elg, og det foreligger tillatelse til
felling, kan dommeren bestemme
om det skal medbringes for elgjakt
godkjent gevær og ammunisjon,
hvem som i tilfelle skal bære og
bruk dette, samt når det skal
brukes. Under ingen omstendighet
skal det felles elg for prøvehund
før den først er prøvet i alle
momenter. Ved skyting iakttas
alle nødvendige sikkerhetsregler.
Bedømmelse.
Jaktprøvereglene er laget for
normale og gode prøveforhold.
Dersom forholdene er spesielt
vanskelige, for eksempel
styrtregn, vindstille og varmt, må
dette tas med i dommerens
vurdering.
Hunden bedømmes kun ut fra de
fakta dommeren med sikkerhet har
iakttatt. Dommeren skal hele tiden
vurdere hundens egenskaper og
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Prøvetid
Effektiv prøvetid skal være minimum 6 timer. Denne
tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer 30
minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av
effektiv prøvetid. Hundefører kan før prøven starter
bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne.
Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller
hunden er i ”elgarbeid ” og ligger an til å oppnå
premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven
avsluttes uansett når det påbegynte elgarbeidet, utover 6
timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer.
Pausen kan medregnes som effektiv prøvetid hvis
hunden under denne registrerer elg eller adferd etter elg.
Dersom prøvegruppen velger å forflytte seg i
prøveterrenget med bil eller lignende, skal ikke denne
tiden tas av effektiv prøvetid.
Fjernes

Bedømmelse
Jaktprøvereglene er laget for normale og gode
prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre og
terreng), er spesielt vanskelige, må dette tas med i
dommerens vurdering.
 Hunden skal kun bedømmes ut fra de
observasjoner dommeren med sikkerhet har
iakttatt.
 Dommeren skal hele tiden vurdere hundens
egenskaper og anvendbarhet som medhjelper
under jakt på elg i verdige former.

anvendbarhet som medhjelper
under jakt på elg i verdige former.
Aspirant, elev eller kjentmann
sine iakttakelser kan tas med i
vurderingen. Enkelte ganger kan
dommeren komme i tvil om
tolkningen av hundens
prestasjoner. Slik tvil skal komme
hunden til gode.

Halsing/Boff.
I utgangspunktet er halsing
diskvalifiserende under en
jaktprøve for bandhunder. Halser
hunder under arbeid med elg, skal
den diskvalifiseres, og tildeles 0
poeng i alle moment, uansett
hendelsesforløp eller situasjon. I
helt spesielle situasjoner kan en
begrenset halsing godtas, dette er
dommerens vurdering. (Eks.
unghund under 24 mnd), blir
skremt ved medværsstøkk av elg,
(kort avstand og mye støy), samt
store rovdyr.
Rovdyr.
Ved kontakt med rovdyr og
hunden viser redsel, bør man om
mulig skifte terreng. Dommer bør
her være varsom med å straffe
hunden.
Prestasjonsmoment
Poengskala
Vekttall
1. Oppførsel ved søk etter elg
0 - 10
1
2. Evnen til å finne elg
0 - 10
3
3. Oppførsel når den stiller innpå
elg
0 - 10
3
4. Oppførsel framfor/ved syn av
elg
0 – 10
2
5. Sporing
0 - 10
1
Sum max. prestasjonspoeng = 100
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 Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser
kan tas med i vurderingen.
Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeide og
dommer er sikker på at elgen var der, skal alle momenter
dømmes som fullprøvd.
Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme
prøve for å oppnå 10 eller 9 i et moment, men i
utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold
samt elgtetthet må her tas med i vurderingen.
Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen
varierer, må dette vurderes ved poengsetting.
Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om
tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil skal
komme hunden til gode.
Halsing/Boff
I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en
jaktprøve for bandhunder.
 Halser hunden under arbeid med elg, skal den
diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle moment.
 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg
på kort avstand og med mye støy, samt kontakt
med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en
begrenset halsing/boff godtas.
Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da.

Rovdyr
Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man
skifte terreng. Dommer skal ikke straffe hunden for
dette.

Prestasjonsmoment
1. Oppførsel ved søk etter
elg
2. Evnen til å finne elg
3. Oppførsel når den stiller
innpå elg
4. Oppførsel framfor/ved
syn av elg
5. Sporing

Poengskala
0 – 10

Vekttall
2

0 – 10
0 – 10

3
2

0 – 10

2

0 – 10

1

Poengsetting:
10
Helt
fullkomment
9
Særdeles
godt
8
Meget godt
7
Godt
6-5
Brukbart
4-3
Måtelig,
ikke helt uten verdi
2-1
Dårlig, helt
verdiløst
0 Hunden ikke prøvet i
momentet
1. Oppførsel ved søk etter elg.
Hunden skal være utholdende og
tydelig vise at den arbeider bevisst
for å finne elg under hele
prøvetiden. Den skal kunne
benytte vind og terreng fornuftig.
Det er en stor fordel om hunden
trekker opp på forhøyninger i
terrenget, for derved å utnytte
lukt, syn og hørsel. Det er feil om
hunden trekker for hardt i bandet
eller vimser fra side til side.
Karakterskala:
10-9 Hunden arbeider målbevist
for å finne elg, hele
prøvetiden, den benytter vind
og terreng på en
fullkommen/særdeles
fornuftig måte, og går lett i
bandet.
Samarbeider
fullkomment/særdeles godt med
sin fører.
8-7 Hunden benytter vind og
terreng på en fornuftig måte.
Den er litt tung i bandet uten
å bråke
6-5 Hunden benytter vind og
terreng på en brukbar måte, men
er for tung i bandet. Søker
mest etter spor, noe vimsete.
Viser noe for stor interesse
for annet vilt.
4-3 Hunden er lite flink til å
benytte seg av terreng og vær.
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Poengsetting
10 Helt fullkomment
9

Særdeles godt

8

Meget godt

7

Godt

65
43
21
0

Brukbart
Måtelig, ikke helt
uten verdi
Dårlig, helt
verdiløst
Hunden ikke prøvd
imomentet

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg.
Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og
målbevisst i sitt arbeide for å finne elg under hele
prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et
akseptabelt tempo og en stillferdig framferd. Den skal
kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv
måte. Det er derfor en stor fordel at den trekker opp på
forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte sine sanser
på en best mulig måte. Det er feil om hunden vimser fra
side til side.
Poengskala:
10 Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele
prøvetiden for å finne elg. Den benytter vind og
terreng på en fullkommen måte etter dagens
forhold. Den går lett, men bestemt i bandet og
tar hensyn til terreng og vegetasjon i sin
framferd.
Hunden viser rutine og samarbeider
fullkomment med sin fører.
9 Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele
prøvetiden, den benytter vind og terreng på en
særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet.
Samarbeider særdeles godt med sin fører.
8 Hunden benytter vind og terreng på meget god
måte. Den viser stor jaktlyst, men bruker sine
krefter noe unødvendig uten at den er tung i
bandet.
7 Hunden benytter vind og terreng på god måte,
men blir styrt en del av sin fører. Dette går ut
over hundens selvstendige arbeid.
6-5 Hunden benytter vind og terreng på en brukbar
måte, men er for tung i bandet. Søker mest etter
spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse
for annet vilt.

Den viser stor interesse for
annet vilt. Hunden er alt for
tung i bandet og samarbeider
for dårlig med sin fører.
2-1 Hunden benytter seg dårlig av
vær og terreng. Samarbeider
Dårlig med sin fører. Den er
svært tung i bandet.
0
Hunden ikke prøvet i
momentet.
2. Evnen til å finne elg.
Når hunden har funnet fersk
adferd etter elg, skal den utnytte
terreng og vind fornuftig. Hunden
bør i rett tid forlate sporet og gå på
overvær for derved å kontrollere
det hele på en mer effektiv måte.
Blir hunden i tvil om hvor den har
elgen, skal det være tillatt for fører
å lede hunden tilbake i vinden for
ikke å værstøkke før man går fram
på nytt. Momentet skal ikke
bedømmes før en har funnet fram
til elg. For å gå høyere enn 6 i
dette moment, må dommer være
sikker på at elgen var der.
Dommer må i dette moment ta
hensyn til vær og terreng ved
vurdering av hundens
prestasjoner. Enkelte ganger kan
et kort overværsarbeid også være
svært bra. Eks. terreng, vær m.m.
Hunden skal primært finne elg på
overværsarbeid. Under vanskelige
værforhold kan det også godtas at
hunden finner elg ved hjelp av syn
og hørsel. Det skal nevnes i
kritikken ca. avstand på
overværsarbeidet.
Karakterskala:
10-9 Hunden er
fullkommen/særdeles flink til å
finne elg,
benytter vind og terreng på
en utmerket måte, er lett og
fin i bandet, og samarbeider
utmerket med sin fører.
Fullkomment/særdeles godt
overværsarbeid.
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4-3 Hunden er måtelig flink til å benytte seg av
terreng og vær. Den viser stor interesse for annet
vilt. Hunden er alt for tung i bandet og
samarbeider for dårlig med sin fører.
2-1 Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng.
Samarbeider dårlig med sin fører. Den er svært
tung i bandet.
0 Hunden ikke prøvd i momentet.
Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg.
Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for
elg eller atferd etter elg. Når hunden markerer eller har
funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og
vind fornuftig. Den bør i rett tid forlate sporet og gå på
overvær for derved å kontrollere det hele på en mer
effektiv måte. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen,
skal det være tillatt for fører å lede hunden tilbake i
vinden før man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i
dette moment, må dommer være sikker på at elgen var
der. Dommer må ta hensyn til vær og terreng i
vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan
et kort overværsarbeid også være svært bra. Hunden skal
primært finne elg på overværsarbeid, men under svært
vanskelige værforhold kan det også godtas at hunden
finner elg ved sporing og bruk av andre sanser. Det skal
alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er
dommer sikker på at elgen var der anses momentet som
fullprøvd. Elg som ses av prøvegruppen uten at hunden
er i elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, skal ikke
være med i bedømmingen.
Poengskala:
10 Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst
arbeid. Den benytter vind og terreng på en
fullkommen måte. Den arbeider rolig og
kontrollert i bandet, og samarbeider utmerket
med sin fører. Finne elg ved både korte og lange
overværsarbeid når forholdene ligger til rette for
det.
9
Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den
benytter vind og terreng på en utmerket måte, er
lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket
med sin fører. Særdeles gode overværsarbeid.
8
Hunden benytter vind og terreng på en meget
god måte. Den er flink til å finne elg. Meget
godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor
under vanlige jaktforhold.
7
Hunden benytter vind og terreng på en god
måte. Den er flink til å finne elg. Godt

8 – 7 Hunden benytter vind og
terreng på en fornuftig måte.
Den er flink til å finne elg.
Godt til meget godt
overværsarbeid, er ikke
avhengig av spor under vanlige
jaktforhold.
6 – 5 Hunden viser brukbare evner
til å finne elg under vanlig
Gode jaktforhold, men er for
tung i bandet og foretar seg
ting som ikke er så ønskelig.
Vimser noe, viser noe
interesse for annet vilt.
4 – 3 Hunden er ikke flink til å
finne elg. Benytter været og
Terrenget på en for dårlig
måte under gode jaktforhold.
Interesserer seg for mye av
annet vilt når den arbeider
med elg.
2 – 1 Hunden har store problemer
med å finne elg. Vil helst
jakte på alt annet. Er svært
urolig og lite samarbeidsvillig
med sin fører. Viljen til å
jakte på elg hele dagen er ikke
til stede.
0
Hunden ikke prøvet i
momentet.
3. Oppførsel når den stiller inn
på elg.
På en meget stillferdig og bestemt
måte skal hunden lede
prøvegruppen fram, og tydelig
markere hvor elgen står. Det skal
bedømmes strengt om hundens
oppførsel fører til at elgen støkkes.
Dommer må være sikker på at det
er elg hunden har arbeidet med. Er
hunden bedømt i moment 2 skal
den som regel også bedømmes i
moment 3 og 4, men det er ikke
sikkert den er fullprøvet, - husk å
få med dette i konklusjonen.
Karakterskala:
10 – 9 Hunden beveger seg rolig
og stille, den markerer
tydelig hvor elgen står. På
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6-5

4-3

2-1

0

overværsarbeid, er noe avhengig av spor under
ellers gode jaktforhold.
Hunden viser brukbare evner til å finne elg
under vanlig gode jaktforhold, men er for tung i
bandet og foretar seg ting som ikke er så
ønskelig. Vimser noe, viser noe interesse for
annet vilt.
Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter
været og terrenget noe dårlig under gode
jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet
vilt når den arbeider med elg.
Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært
urolig og lite samarbeidsvillig med sin fører.
Viljen til å jakte på elg er ikke til stede.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn
på elg.
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede
prøvegruppen fram, og tydelig markere hvor elgen står.
Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører
til at elgen støkkes. Dommer må være sikker på at det er
elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt i
moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment
3 og 4, men det er ikke sikkert den er fullprøvd. Dette
skal nevnes i konklusjonen. Hunder som vurderes som
ikke fullprøvd, skal gis maks 6 poeng.
Poengskala:
10 Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den
markerer tydelig hvor elgen står. Den stanser
når trekken forsvinner og venter til den er
tilbake før den på nytt avanserer. På hundens
adferd skal det være lett for fører/dommer å se
når de nærmer seg elgen. Hunden skal stoppe
og klart vise prøvegruppen hvor den står.

hundens adferd må
fører/dommer kunne se når
de nærmer seg elgen.
8 – 7 Meget fin oppførsel.
Tydelig markering ikke helt
stillferdig på grunn av for
stor iver.
6 – 5 Brukbar oppførsel.
Markerer at det er elg i nærheten
men har vansker med å
lokalisere den. Er litt for tung i
bandet i sin iver med å
komme frem.
4 – 3 Hunden markerer at det er
elg i nærheten men oppfører
seg slik at elgen støkkes.
Er alt for tung i bandet. Er
usikker og bråkete.
2 – 1 Hunden har store
problemer med å markere elg. Er
urolig og bråkete i skogen.
Dette fører til at elgen støkkes.
0
Hunden ikke prøvet i
momentet.
4. Oppførsel framfor/ved syn av
elg.
Når hunden får se/lokalisert elg,
skal den forholde seg taus og
rolig. Dommeren må forvisse seg
om at det er elg hunden har
arbeidet med. For at hunden skal
oppnå topp poeng i momentet, må
den være like rolig når dyr går ut.
Elgen skal her støkkes, hvis den
ikke går ut, for at hunden kan
tildeles 10 –9 i momentet. For å gi
10 – 9 poeng må dommer være
sikker på at hunden har sett elgen.
Hunden kan tildeles 1. pr selv om
ikke hunden har sett elgen.
Dommer må se elgen. Det er feil
om hunden hele tiden trekker i
bandet eller rykker (vanskeliggjør
skudd). Moderat piping kan
tolereres kun etter at elgen har gått
ut. Momentet kan ikke bedømmes
på elg som prøvegruppen får se,
uten at hunden er i elgarbeid. I
tilfeller der elgen trekker inn i vær
for hunden må dommer kunne
Side 8 av 20

9

8
7
6-5

4-3

2-1

0

Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den
markerer tydelig hvor elgen står. På hundens
adferd skal det være lett for fører/dommer å se
når de nærmer seg elgen.
Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen
befinner seg.
Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er
ikke tillatt.
Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i
nærheten, men har vansker med å lokalisere
den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å
komme frem.
Hunden markerer at det er elg i nærheten, men
oppfører seg slik at elgen støkkes. Er alt for
tung i bandet. Er usikker og bråkete.
Hunden har store problemer med å markere elg.
Er urolig og bråkete i skogen. Dette fører til at
elgen støkkes.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av
elg.
Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen
får se, uten at hunden er i elgarbeid, det vil si i sporingseller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å
løfte hunden for at den skal få se elgen.
Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den
forholde seg taus og rolig. Dommeren må forvisse seg
om at det er elg hunden har arbeidet med. For at hunden
skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like
rolig når dyr går ut. Elgen skal støkkes hvis den ikke går
ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker
på at hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1.
premie selv om ikke den har sett elgen, men dommer
skal ha må sett elgen. Moderat piping kan tolereres kun
etter at elgen har gått ut.
I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må
dommer bruke skjønn. Det er tillatt å berøre hunden
under prøving foran elg, men den skal også prøves
selvstendig for å oppnå 10 eller 9 i momentet.
Poengskala:
10 Hunden skal se elgen og være rolig og taus.
Hunden skal være like rolig etter at elgen har
gått ut. Fullkommen oppførsel.
9
Hunden har en fullkommen oppførsel framfor

bruke skjønn. Det er tillatt å
berøre hunden under prøving
foran elg, men den skal også
prøves selvstendig for å oppnå
topp poeng (10-9). Fører har ikke
adgang til å løfte hunden for at
den skal få se elgen.
Karakterskala:
10 – 9 Hunden ser elgen og er
rolig og taus. Muligheter til å
skyte elg uten å ta hensyn
til vegetasjonsforholdene.
Hunden like rolig etter at
elgen har gått ut.
Fullkommen/særdeles fin
oppførsel.
8 – 7 God eller meget god
oppførsel. Blir noe urolig når
elgen
Har gått ut, uten at det
forstyrrer jeger. Moderat piping
godtas kun etter at elgen
har gått ut.
6 – 5 Brukbar oppførsel. Hunden
er noe for urolig, trenger
mye hjelp av fører for å
holde seg i ro. Blir urolig når
elgen har gått ut.
4 – 3 Hunden er alt for urolig,
trekker hardt i bandet og
Vanskeliggjør skudd.
2 – 1 Hunden bråker slik at elgen
støkkes straks den får
se/lokalisere den.
0
Hunden ikke prøvet i
momentet.
5. Sporing.
Hunden skal spore i 30 min
sammenhengende på samme
dyr/gruppe. Den må ikke trekke i
bandet på en slik måte at et
stillferdig samspill mellom hund
og fører uteblir. Den bør som
regel ikke følge ferske elgspor
slavisk, men arbeide med høyt
hevet hode for om mulig å få
overvær av elgen. Terreng,
vindforhold, føreforhold samt
sporenes alder må her vurderes.
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dyr, men er noe urolig etter at elgen har gått ut.
Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god
oppførsel.
Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir
noe urolig når elgen har gått ut. Hunden støttes
av fører. Meget god oppførsel.
Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette
forstyrrer for mye.
God oppførsel.
Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av
fører for å holde seg i ro. Brukbar oppførsel.
Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet
og vanskeliggjør skudd.
Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den
får se/lokalisere den.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 5: Sporing.
Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under
jaktprøven skal sporet være minst en time gammelt.
 Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent
som fersksporprøve ettersøk, men den må i
tillegg registreres som egen prøve (eget ref.nr.).
 Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke
sporingen som fersksporprøve ettersøk.
Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I
bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs regelverk for
fersksporprøver brukes.

Ønsker hundefører å avlegge
sporprøvebevis under prøven, må
en huske at sporet skal være minst
en time gammelt (husk på reglene
for NKKs fersksporprøve) Hvis
vindforholdene (vind i ryggen) og
sporenes alder er vanskelig, kan
det aksepteres slavisk sporing.
Med slavisk sporing menes: Hund
som sporer med lavt hode under
vanlige gode værforhold.

Karkterskala:
10– 9 Fullkommet/særdeles god
sporing på overvær i 30 min.
Er bestemt og vil tydelig
fullføre sporingen med
særdeles god kontroll av
sporet og terrenget rundt seg.
8 – 7 God eller meget god
sporing i 30 min. Har god kontroll
på sporet og følger med
meget godt rundt seg med alle
sanser. Utreder eventuelle
tap effektivt.
6 – 5 Brukbar sporing men er for
slavisk. Trenger noe hjelp av
fører.
4 – 3 Vil spore, men mister
sporet etter noen minutter. Må ha
hjelp av fører.
2 – 1 Mister sporet umiddelbart,
eller vil ikke spore.
0
Hunden ikke prøvet i
momentet.
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 Hunden skal villig ta sporet og på en
overbevisende måte følge dette i 30 minutter.
 Sporingen skal foregå på samme dyr.
 Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor
eller ved bruk av overvær går av for å sjekke
terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre
sporingen på det opprinnelige dyret.
 Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et
stillferdig samspill mellom hund og fører uteblir.
 Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt
medfølgende skytter.
 Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og
tamdyr under sporing.

Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må
vurderes i forhold til den måten hunden arbeider på.
Poengskala:
10 Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er
bestemt, men stillferdig og fullfører sporingen i
et behagelig tempo og med fullkommen
kontroll av sporet og terrenget rundt seg. Den
bør spore med høyt hevet hode der sporet går
mot været for om mulig å få overvær av elgen.
9
Særdeles god sporing i minimum 30 min.
Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er særdeles
godt. Kan godkjennes for ettersøk.
8
Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo,
konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte og
samarbeid mellom hund og fører er meget godt.
Markerer for tap og utreder dette. Kan
godkjennes for ettersøk.
7
God sporing i minimum 30 min. Tempo,
tapsarbeid, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte
og samarbeid mellom hund og fører er godt.
Trenger noe hjelp av fører ved tap eller må
føres tilbake til opprinnelig dyr. Kan
godkjennes for ettersøk.
6-5 Kan ikke godkjennes for ettersøk.
4-3 Sporing ikke uten verdi, men er for støyende,
har uakseptabelt høyt tempo, er for hissig eller
vimsete eller mangler evnen til å utrede tap.
Kan ikke godkjennes for ettersøk.
1-2 Manglende vilje eller evne til å ta og følge
sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet går eller
føreren mangler forståelse av hundens arbeid.
Kan ikke godkjennes for ettersøk.
0
Hunden er ikke prøvd i momentet.0

Premiering
Felles for alle premiegrader er at
hunden må oppnå minst 7 poeng i
sporing.
Til 1. premie som bandhund
kreves minst 75 poeng
sammenlagt. Hunden må oppnå
minst 7 poeng i alle moment.
Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund
kreves minst 65 poeng
sammenlagt. Hunden må være
bedømt i alle moment og ha
oppnådd min. 6 poeng i moment
2.
Til 3. premie som bandhund
kreves minst 50 poeng
sammenlagt. Hunden må være
bedømt i alle moment.
For prøve på snø gjelder tidligere
godkjent sporprøvebevis.
Krav til premiering ved 2dagers prøve bandhund.
1. premie. Hunden må gå til
premiering begge dagene og
oppnå 1.premie en av dagene. Det
er tilstrekkelig at hunden er prøvet
i sporing den første dagen.
Poengsummen den da oppnår i
momentet benyttes også som
poengsum i momentet den andre
dagen. Hvis hundefører ønsker det
kan hunden prøves i momentet
begge dager. Har hundefører først
sagt at han ønsker poengsetting i
momentet skal det bedømmes og
settes poeng. Det er da ikke lov å
benytte poeng fra dagen før.
2. premie. Hunden må gå til
premiering begge dager.
Minimum 2. premie en av dagene.
3. premie. Hunden må gå til
premiering begge dager.
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Premiering ved 1-dags prøve
Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd
minst 7 poeng i sporing.
Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng
sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7 poeng i alle
moment. Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng
sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment og
ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2.
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng
sammenlagt. Hunden må være bedømt i alle moment.

Premiering ved 2-dagers prøve
Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene
dagen og minst 3.premie den andre dagen.
Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene
dagen og 2. eller 3.premie den andre dagen.
Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge
dager.
Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5
den første dagen kan denne poengsummen benyttes også
i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker
det kan hunden prøves i momentet begge dager. Har
hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing dag 2,
skal det bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng
fra dagen før.

FS sitt forslag til RS-2016
JAKTPRØVEREGLER FOR ELGHUND - BANDHUND
Klasseinndeling
Det er ingen klasseinndeling på jaktprøve for elghunder.
Gjennomføring av prøven
Generelt
Reglene benevnes bare med elg, men prøve på hjort likestilles med elg.
Alle moment trenger ikke å bli bedømt på samme viltart.
 Det er ikke tillatt å stanse for å gå på elg man ser fra bil. Får man se elg ute i terrenget
etter at prøven har startet, er det tillatt å gå på disse.
 Det er ikke tillatt å lokke på elgen for at dommer/ prøvegruppa eller hunden skal få se
elgen.
Prøvemåte
Bandhunden skal føres i sele eller halsbånd (pigghalsbånd o.l. ikke tillatt).
Hunden skal tydelig vise at den arbeider for å finne elg. Den skal ta seg fram i terrenget på en
stillferdig og effektiv måte, lokalisere elgen og tydelig markere når elgen er i nærheten for
deretter å føre jegeren fram til denne. Den skal være taus, ikke dra så hardt i bandet at den
peser eller hoster. Halsing tillates ikke under normale forhold (se Halsing/Boff). Den bør som
regel ikke følge ferske spor i sitt søk, men arbeide med høyt hode for om mulig å få overvær
av elgen. Den skal kunne benytte vær og terreng fornuftig for derved å kunne utnytte lukt, syn
og hørsel. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede den
tilbake i vinden for ikke å værstøkke, før man går fram på nytt. Det er ingen feil om den går
forbi elg når den har direkte vær av annen elg.
Prøven kan avholdes på snødekt mark. Da må godkjent fersksporprøve fremlegges før
prøvestart, og denne poengsum benyttes i moment 5 - sporing.
Prøvetid
Effektiv prøvetid skal være 6 timer. Denne tiden disponeres av hundefører. I tillegg kommer
30 minutter pausetid. Pauser som tas ut over dette tas av effektiv prøvetid. Hundefører kan før
prøven starter bestemme hvor i terrenget prøven skal begynne.
Forlengelse av prøvetiden kan kun skje i de tilfeller hunden er i ”elgarbeid” og ligger an til å
oppnå premiering eller forhøyelse av premiegrad. Prøven avsluttes uansett når det påbegynte
elgarbeidet, utover 6 timer, er avsluttet. Max effektiv prøvetid er 7 timer. Pausen kan
medregnes som effektiv prøvetid hvis hunden under denne registrerer elg eller adferd etter
elg. Dersom prøvegruppen velger å forflytte seg i prøveterrenget med bil eller lignende, skal
ikke denne tiden tas av effektiv prøvetid.

Bedømmelse
Jaktprøvereglene er laget for normale og gode prøveforhold. Dersom forholdene, (vind, føre
og terreng), er spesielt vanskelige, må dette tas med i dommerens vurdering.
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 Hunden skal kun bedømmes ut fra de observasjoner dommeren med sikkerhet har
iakttatt.
 Dommeren skal hele tiden vurdere hundens egenskaper og anvendbarhet som
medhjelper under jakt på elg i verdige former.
 Aspirant, elev eller kjentmann sine iakttakelser kan tas med i vurderingen.
Har hunden funnet elg som følge av sitt arbeid og dommeren er sikker på at elgen var der,
skal alle momenter dømmes som fullprøvd.
Hunden trenger ikke prøves flere ganger under samme prøve for å oppnå 10 eller 9 i et
moment, men i utgangspunktet er dette ønskelig. Vær- og føreforhold samt elgtetthet må her
tas med i vurderingen.
Er hunden prøvd flere ganger i momentet og oppførselen varierer, må dette vurderes ved
poengsetting.
Enkelte ganger kan dommeren komme i tvil om tolkningen av hundens prestasjoner. Slik tvil
skal komme hunden til gode.
Halsing/Boff
I utgangspunktet er halsing diskvalifiserende under en jaktprøve for bandhunder.
 Halser hunden under arbeid med elg, skal den diskvalifiseres, og tildeles 0 poeng i alle
moment.
 I helt spesielle situasjoner, medværsstøkk av elg på kort avstand og med mye støy,
samt kontakt med eller fersk atferd etter store rovdyr, kan en begrenset halsing/boff
godtas.
Denne vurderingen må gjøres av dommeren der og da.
Rovdyr
Ved kontakt med rovdyr og hunden viser redsel, bør man skifte terreng. Dommer skal ikke
straffe hunden for dette.
Prestasjonsmoment
1. Oppførsel ved søk etter elg
2. Evnen til å finne elg
3. Oppførsel når den stiller innpå elg
4. Oppførsel framfor/ved syn av elg
5. Sporing
Poengsetting
10 Helt fullkomment
9
Særdeles godt
8
Meget godt
7
Godt

Poengskala
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10

6-5
4-3
2-1
0

Vekttall
2
3
2
2
1

Brukbart
Måtelig, ikke helt uten verdi
Dårlig, helt verdiløst
Hunden ikke prøvd i momentet

Prestasjonsmoment 1: Oppførsel ved søk etter elg.
Hunden skal vise stor jaktlyst, være utholdende og målbevisst i sitt arbeide for å finne elg
under hele prøvetiden. Den skal være bestemt i bandet, ha et akseptabelt tempo og en
stillferdig framferd. Den skal kunne benytte vind og terreng på en mest mulig effektiv måte.
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Det er derfor en stor fordel at den trekker opp på forhøyninger i terrenget, for derved å utnytte
sine sanser på en best mulig måte. Det er feil om hunden vimser fra side til side.

Poengskala:
10 Hunden arbeider målbevisst og selvstendig hele prøvetiden for å finne elg. Den
benytter vind og terreng på en fullkommen måte etter dagens forhold. Den går lett,
men bestemt i bandet og tar hensyn til terreng og vegetasjon i sin framferd.
Hunden viser rutine og samarbeider fullkomment med sin fører.
9
Hunden arbeider målbevisst for å finne elg, hele prøvetiden, den benytter vind og
terreng på en særdeles fornuftig måte, og går lett i bandet. Samarbeider særdeles godt
med sin fører.
8
Hunden benytter vind og terreng på meget god måte. Den viser stor jaktlyst, men
bruker sine krefter noe unødvendig uten at den er tung i bandet.
7
Hunden benytter vind og terreng på god måte, men blir styrt en del av sin fører. Dette
går ut over hundens selvstendige arbeid.
6-5 Hunden benytter vind og terreng på en brukbar måte, men er for tung i bandet. Søker
mest etter spor, noe vimsete. Viser noe for stor interesse for annet vilt.
4-3 Hunden er måtelig flink til å benytte seg av terreng og vær. Den viser stor interesse for
annet vilt. Hunden er alt for tung i bandet og samarbeider for dårlig med sin fører.
2-1 Hunden benytter seg dårlig av vær og terreng. Samarbeider dårlig med sin fører. Den
er svært tung i bandet.
Prestestasjonsmoment 2: Evnen til å finne elg.
Momentet skal ikke bedømmes før hunden markerer for elg eller atferd etter elg. Når hunden
markerer eller har funnet fersk adferd etter elg, skal den utnytte terreng og vind fornuftig. Den
bør i rett tid forlate sporet og gå på overvær for derved å kontrollere det hele på en mer
effektiv måte. Blir hunden i tvil om hvor den har elgen, skal det være tillatt for fører å lede
hunden tilbake i vinden før man går fram på nytt. For å gå høyere enn 6 i dette moment, må
dommer være sikker på at elgen var der. Dommer må ta hensyn til vær og terreng i
vurderingen av hundens prestasjoner. Enkelte ganger kan et kort overværsarbeid også være
svært bra. Hunden skal primært finne elg på overværsarbeid, men under svært vanskelige
værforhold kan det også godtas at hunden finner elg ved sporing og bruk av andre sanser. Det
skal alltid nevnes i kritikken avstand på overværsarbeidet. Er dommer sikker på at elgen var
der anses momentet som fullprøvd. Elg som ses av prøvegruppen uten at hunden er i
elgarbeid, sporing eller overværsarbeid, skal ikke være med i bedømmingen.
Poengskala:
10
Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst arbeid. Den benytter vind og terreng
på en fullkommen måte. Den arbeider rolig og kontrollert i bandet, og samarbeider
utmerket med sin fører. Finne elg ved både korte og lange overværsarbeid når
forholdene ligger til rette for det.
9
Hunden er særdeles flink til å finne elg. Den benytter vind og terreng på en utmerket
måte, er lett og fin i bandet, og samarbeider utmerket med sin fører. Særdeles gode
overværsarbeid.
8
Hunden benytter vind og terreng på en meget god måte. Den er flink til å finne elg.
Meget godt overværsarbeid, er ikke avhengig av spor under vanlige jaktforhold.
7
Hunden benytter vind og terreng på en god måte. Den er flink til å finne elg. Godt
overværsarbeid, er noe avhengig av spor under ellers gode jaktforhold.
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Hunden viser brukbare evner til å finne elg under vanlig gode jaktforhold, men er for
tung i bandet og foretar seg ting som ikke er så ønskelig. Vimser noe, viser noe
interesse for annet vilt.
Hunden er måtelig flink til å finne elg. Benytter været og terrenget noe dårlig under
gode jaktforhold. Interesserer seg for mye av annet vilt når den arbeider med elg.
Hunden er for dårlig til å finne elg. Er svært urolig og lite samarbeidsvillig med sin
fører. Viljen til å jakte på elg er ikke til stede.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 3: Oppførsel når den stiller inn på elg.
På en meget stillferdig og bestemt måte skal hunden lede prøvegruppen fram, og tydelig
markere hvor elgen står. Det skal bedømmes strengt om hundens oppførsel fører til at elgen
støkkes. Dommer må være sikker på at det er elg hunden har arbeidet med. Er hunden bedømt
i moment 2 skal den som regel også bedømmes i moment 3 og 4, men det er ikke sikkert den
er fullprøvd. Dette skal nevnes i konklusjonen. Hunder som vurderes som ikke fullprøvd, skal
gis maks 6 poeng.
Poengskala:
10
Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står.
Den stanser når trekken forsvinner og venter til den er tilbake før den på nytt
avanserer. På hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer
seg elgen. Hunden skal stoppe og klart vise prøvegruppen hvor den står.
9
Hunden beveger seg rolig, sikkert og stille, den markerer tydelig hvor elgen står. På
hundens adferd skal det være lett for fører/dommer å se når de nærmer seg elgen.
8
Meget fin oppførsel. Markerer hvor elgen befinner seg.
7
Hunden er litt for ivrig. Pipelyder fra hunden er ikke tillatt.
6-5 Brukbar oppførsel. Markerer at det er elg i nærheten, men har vansker med å
lokalisere den. Er litt for tung i bandet i sin iver med å komme frem.
4-3 Hunden markerer at det er elg i nærheten, men oppfører seg slik at elgen støkkes. Er
alt for tung i bandet. Er usikker og bråkete.
2-1 Hunden har store problemer med å markere elg. Er urolig og bråkete i skogen. Dette
fører til at elgen støkkes.
0
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 4: Oppførsel framfor/ved syn av elg.
Momentet kan ikke bedømmes på elg som prøvegruppen får se, uten at hunden er i
elgarbeid, det vil si i sporings- eller overværsarbeid. Fører har heller ikke adgang til å løfte
hunden for at den skal få se elgen.
Når hunden får se eller har lokalisert elg, skal den forholde seg taus og rolig. Dommeren må
forvisse seg om at det er elg hunden har arbeidet med.
For at hunden skal oppnå fullkomment i momentet, må den være like rolig når dyr går ut.
Elgen skal støkkes hvis den ikke går ut selv. For å gi 10 eller 9 poeng må dommer være sikker
på at hunden har sett elgen. Hunden kan tildeles 1. premie selv om ikke den har sett elgen,
men dommer skal ha sett elgen. Moderat piping kan tolereres kun etter at elgen har gått ut.
I tilfeller der elgen trekker inn i vær for hunden må dommer bruke skjønn. Det er tillatt å
berøre hunden under prøving foran elg, men den skal også prøves selvstendig for å oppnå 10
eller 9 i momentet.
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Poengskala:
10
Hunden skal se elgen og være rolig og taus. Hunden skal være like rolig etter at
elgen har gått ut. Fullkommen oppførsel.
9
Hunden har en fullkommen oppførsel framfor dyr, men er noe urolig etter at elgen
har gått ut. Hunden skal ha sett elgen. Særdeles god oppførsel.
8
Hunden er rolig og taus framfor dyr, men blir noe urolig når elgen har gått ut og må
støttes av fører. Meget god oppførsel.
7
Hunden er noe urolig foran elgen uten at dette forstyrrer for mye. God oppførsel.
6-5 Hunden er noe for urolig, trenger mye hjelp av fører for å holde seg i ro.
Brukbar oppførsel.
4-3 Hunden er alt for urolig, trekker hardt i bandet og vanskeliggjør skudd.
2-1 Hunden bråker slik at elgen støkkes straks den får se/lokalisere den.
0
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Prestasjonsmoment 5: Sporing.
Ønsker hundefører å avlegge fersksporprøve under jaktprøven skal sporet være minst en time
gammelt.
 Oppnår hunden 10-7 poeng er sporingen godkjent som fersksporprøve ettersøk, men
den må i tillegg registreres som egen prøve (eget ref.nr.).
 Oppnår hunden 6-1 poeng godkjennes ikke sporingen som fersksporprøve ettersøk.
Ventetiden går av effektiv prøvetid og pausetid. I bedømmingen skal Norsk Kennel Klubs
regelverk for fersksporprøver brukes.
 Hunden skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge dette i 30 minutter.
 Sporingen skal foregå på samme dyr.
 Det er tillatt at hunden undersøker ferskere spor eller ved bruk av overvær går av for å
sjekke terrenget rundt seg. Den skal uansett fullføre sporingen på det opprinnelige
dyret.
 Den må ikke trekke i bandet på en slik måte at et stillferdig samspill mellom hund og
fører uteblir.
 Tempoet skal være akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter.
 Hunden skal ikke vise interesse for annet vilt og tamdyr under sporing.
Terreng, vind- og føreforhold samt sporets alder må vurderes i forhold til den måten hunden
arbeider på.
Poengskala:
10
Fullkommet sporing i minimum 30 min. Er bestemt, men stillferdig og fullfører
sporingen i et behagelig tempo og med fullkommen kontroll av sporet og terrenget
rundt seg. Den må spore med høyt hevet hode der sporet går mot været for om mulig
å få overvær av elgen.
9
Særdeles god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje,
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arbeidsmåte og samarbeid mellom hund og fører er særdeles godt. Kan godkjennes
for ettersøk.
Meget god sporing i minimum 30 min. Tempo, konsentrasjon og vilje, arbeidsmåte
og samarbeid mellom hund og fører er meget godt. Markerer for tap og utreder dette.
Kan godkjennes for ettersøk.
God sporing i minimum 30 min. Tempo, tapsarbeid, konsentrasjon og vilje,
arbeidsmåte og samarbeid mellom hund og fører er godt. Trenger noe hjelp av fører
ved tap eller må føres tilbake til opprinnelig dyr. Kan godkjennes for ettersøk.
Kan ikke godkjennes for ettersøk.
Sporing ikke uten verdi, men er for støyende, har uakseptabelt høyt tempo, er for
hissig eller vimsete eller mangler evnen til å utrede tap. Kan ikke godkjennes for
ettersøk.
Manglende vilje eller evne til å ta og følge sporet. Hund/fører vet ikke hvor sporet
går eller føreren mangler forståelse av hundens arbeid. Kan ikke godkjennes for
ettersøk.
Hunden er ikke prøvd i momentet.

Premiering ved 1-dags prøve
Felles for alle premiegrader er at hunden må ha oppnådd minst 7 poeng i sporing.
Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hunden må oppnå minst 7
poeng i alle moment. Dommer må ha sett elgen.
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i
alle moment og ha oppnådd min. 6 poeng i moment 2.
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hunden må være bedømt i
alle moment.
Premiering ved 2-dagers prøve
Til 1. premie må hunden må gå til 1. premie den ene dagen og minst 3.premie den andre
dagen.
Til 2. premie må hunden må gå til 2. premie den ene dagen og 2. eller 3.premie den andre
dagen.
Til 3. premie må hunden må gå til 3.premie begge dager.
Om hunden har oppnådd minimum 7 poeng i moment 5 den første dagen kan denne
poengsummen benyttes også i momentet den andre dagen. Hvis hundefører ønsker det kan
hunden prøves i momentet begge dager. Har hundefører først sagt at han ønsker å ta sporing
dag 2, skal det bedømmes. Det er da ikke lov å benytte poeng fra dagen før.
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Styret forslag til vedtak:
Saken framlegges for årsmøtet uten forslag til vedtak
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