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I

Utholdenhet
og jaktlyst

1.

K

Interesse for
annet
vilt/tamdyr

1.
2.
3.
4.

Hunden viser liten interesse for å jakte eller har for dårlig
utholdenhet til å jakte hele prøvetiden.
Hunden viser jaktlyst, men disponerer krefter på en ugunstig
måte.
Hunden viser stor jaktlyst, men bruker krefter på noe
unødvendig måte uten at den er tung i bandet.
Hunden disponerer krefter og jakter målbevisst hele
prøvetiden.
Hunden er mest interessert i spor der overværsarbeid har
vært det naturlige.
Benytter overvær, men er usikker eller for ivrig i sitt arbeid
mot elgen.
Benytter overvær, men trenger noe hjelp av fører.
Hunden bruker alle sine sanser i et målbevisst arbeid mot
der elgen står. Rolig og kontrollert arbeid.
Ja, forstyrrer prøven.
Ja, men påvirker ikke prøven.
Nei.
Ikke observert annet vilt

U

Sporing

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Evner ikke å ta og følge sporet. (0-2)
Ikke uten verdi. (3-6)
Sporer på en akseptabel måte. (7-8)
Sporer på en overbevisende måte. (9-10)
Vet ikke eller ingen
Hjort
Elg
Elg og hjort.

2.
3.
4.
J

Evne til å
finne og
lokalisere
elg

1.
2.
3.
4.

W

Type
hjortevilt

Merknader:

Underskrift fører:

Underskrift dommer:

Prøvens ref.nr.

Prøvedato:
Prøvested:

Hundens navn:
Reg.nr.
Eier/Fører:
A Prøvestart:

ID:
B

C
D

Effektiv prøvetid:
Værforhold
1.
2.
3.
4.

E

Føre/underlag

F

Elgtetthet

G

Utnyttelse av
terreng, vær
og vind

H

Samarbeid
med fører og
oppførsel i
bandet

Prøveslutt:

Fersksporprøve dato:
Skiftende og uberegnelig vindforhold
Stille og lydhørt
Normalt gode forhold
Svært gode forhold med stabil trekk

1.
2.
3.

Barmark
Frossen mark
Snø i deler av terrenget
4. Prøven gått på snø
1. Ikke vært i kontakt med dyr
2. Liten
3. Middels
4. Stor
1. Hunden viser liten interesse for søk etter elg.
2. Hunden mest interessert i å søke spor.
3. Hunden benytter terrenget på en fornuftig måte.
4. Hunden bruker terrenget og alle sine sanser på en særdeles
god måte etter dagens forhold.
1. Tung i bandet, for ivrig
2. Noe tung i bandet, viser mest interesse for spor.
3. Bestemt, men litt tung i bandet
4. Hunden går lett i bandet, men markerer selvstendighet i
arbeidet.
Moment 1: Søk
x2
Moment 2: Evnen til å finne elg

x3

Moment 3: Oppførsel ved innpåstilling

x2

Moment 4: Oppførsel framfor elg

x2

Moment 5: Sporing

x1

Sum og premiegrad

Nr
Hendelse nr.

Markering
klokken:

1

2

3

4

5

6

7

Konklusjon:

Situasjonen
over
klokken:

L
Arbeidsmåte:
1: Syn/Hørsel
2: Sporing
3: Overvær og
sporing
4: Overvær

M
Total avstand
fra første
markering til
der dyret er
eller var i
meter.

N
Funn ved uttak:
1:
Beitespor/seng
2: Sprangspor
3: Hører elg tar
ut
4: Ser elg

O
Hundens oppførsel ved
innpåstilling:
1: Elgen blir støkket
2: Tung i bandet, usikker
og ivrig. (5-6)
3: Ivrig, ikke stillferdig.
Markerer elgen. (7-8)
4: Rolig, bestemt og
Tydelig. (9-10)

P
Avstand
fra PG til
uttaket
eller elgen
i meter.

Q
Oppførsel framfor eller ved syn av elg:
1: Urolig, bråker. (3-4)
2: Noe urolig, trenger hjelp.
Urolig ved uttak. (5-6)
3: Rolig og taus.
Berøres. (7-8)
4: Rolig/taus. Hund
ser elgen. (9-10)

