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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren

På spaning efter älg, innan snön kommer!

Ja, så har då ännu en höst förflutit.
Jag hoppas att jaktsäsongen är och
har varit bra. Det är för tidigt att sum-
mera jaktprovsresultaten, men vi vet
att en hel del prov har genomförts med
Hälleforshundar på olika platser i lan-
det och jag hoppas att vi därmed har
många nya tänkbara avelshundar.

Tyvärr så sätter väl snödjup och kyla käppar
i hjulen för fortsatta prov. Det känns onekli-
gen lite egendomligt att redan i slutet av no-
vember konstatera att det för närvarande är
alldeles för mycket snö för att bedriva jakt
även i stora delar av södra Sverige. Hade själv
ett prov kvar att gå men det fick ställas in på
grund av ca 40 cm snö och ofrusen mark un-
der. Det är väl okey att jaga någon eller några
timmar men att i minst 5 timmar prestera vad
som krävs för ett bra jaktprovsresultat är för
mycket begärt. Vi får se om vintern tappar
taget och att lite mildväder kan medföra att

jakten kan återupptas. Nu vet även vi ”sör-
länningar” hur kort en jaktsäsong kan bli och
vi får istället ägna fritiden åt skidåkning och
andra aktiviteter som kan hålla hund och jä-
gare i form.

I detta nummer av tidningen har vi valt att
publicera FÖRSLAG/UTKAST till nya ge-
mensamma nordiska jaktprovsregler. Notera
att det är ett utkast som skall genomgå flera
remissrundor där lokalklubbar och rasklubbar
skall komma med synpunkter. Därför finns
naturligtvis all anledning att vända sig till
medlemmarna för att få in synpunkter och
åsikter som sedan styrelsen skall luta sig mot
i sina svar till SÄK då den tiden kommer. För-
slaget kommer att bearbetas på olika sätt fram
till SÄK s årsmöte 2012 då det definitiva be-
slutet skall tas.  Så ta tillfället i akt att studera
utkastet, komma med åsikter, förslag och syn-
punkter till oss i styrelsen. Vi kommer att sam-
manställa inkomna svar och ha det som platt-
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Vintertränng  skidspåret

form för våra ställningstaganden. Det finns
mycket att fundera på kring utkastet och vi
får inte glömma det som kan ses som ”portal-
paragraf”:  Jaktprovens ändamål är att un-
der jägarmässiga former värdera hundar-
nas egenskaper som underlag för avelsar-
betet, i nuvarande jakprovsregler och som
förhoppningsvis skall gälla även i framtiden.
Det känns ibland som vi glömmer det i all
tävlingsverksamhet.

Kan vi, med statistik och modern datateknik,
värdera hundarnas egenskaper då det gäller
sök, stånd på upptagsplatsen, förföljande,
lydnad mm, så har vi kanske ett övergripande
instrument för avelsutvärdering. Kanske är
det även genomförbart att studera statisti-
ken för att se hur föräldrar, syskon mfl, fung-
erat i de enskilda momenten, t ex vad som kan
vara arvbarhet, resultat av uppväxt och
injagning eller om kan det vara en kombina-
tion.  Det finns väl egentligen ingen anled-
ning att ha med moment som inte kan utvär-
deras, eller?

Idag kan vi naturligtvis ganska enkelt kon-
statera vilka hundar och dess släktingar som
har bra pristagarprocent och hur avkommor
har lyckats i olika kombinationer. Däremot är
det betydligt svårare att skärskåda enskilda
delar bland de 13 moment vi har idag.  Det
finns även ett värde i att konstatera att i vissa
kombinationer av släktskap är ex viss lydnad
och/ eller förmåga att ställa på upptagsplatsen
markant påvisbar. Med lydnad som exempel
kan väl bara konstateras att det är ett mo-
ment som blivit allt viktigare. Det finns många
exempel på när en hund som kan kallas in
under de flesta förhållanden är ovärderlig,
exempelvis, ej skjutbara djur, varg på skogen,
trafikerade vägar mm. På förekommen anled-
ning har jag själv tvingats konstatera att det
hade varit ganska behändigt att i mörkret, på
senare delen av eftermiddagen, med en enkel
visselsignal avsluta jaktdagen tillsammans
med hunden. Om det beror på mig och brist-
fällig lydnadsträning eller på Iza s förfäder är
svårt att säga, oavsett vilket, så är det mer
träning som gäller, vi får se om det hjälper.

Vill avslutningsvis återigen påminna om vik-
ten av att vi ögonlyser våra hundar. Årets
resultat så här långt är inte upplyftande. Hit-
tills i år har 21 hundar ögonlysts 13 av dem är
fria medan 8 har varit behäftade med någon
form av katarakt. Det här kräver fortsatt en-
gagemang och noggrann kontroll före avel.

Hoppas att detta nummer av tidningen skall
ge oss alla lite avkoppling i julstöket.

God Jul och Gott Nytt År

Wåge
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Troja på jaktprov i Norge
Här kommer en liten berättelse om
Trojas prov i Norge.

Vet inte riktigt hur jag skall börja men det hela
började med att jag sålt en valp till Norge och
han undrade varför jag inte hade försökt att
få Troja till norsk jch. Jag blev lite intresserad
så jag bad honom att kolla om det fanns några
prov. Det tog inte lång tid innan han ringde
tillbaka och sa att det skulle vara ett
samlat tvådagars i Eidskog. Jag kollade var
det var och fann att det låg innanför Charlot-
tenberg vilket är ungefär 30 mil från Göteborg.
Jag anmälde henne dit men bara två dagar
efter att jag hade anmält Troja så började ung-
hunden att löpa och det var tre veckor kvar
till provet så det blev en nervös väntan, men
som tur var började inte Troja att löpa och vi
kunde åka.

Dag 1 var det 11 minusgrader 10 cm snö. Vi
släpper Troja 07,30 och börjar gå, men det var
inte lätt att gå tyst i det skrapiga föret. Troja
sökte på bra så vi kunde förflytta oss i etap-
per, tyvärr fanns det inga älgspår färskare än
upp till en vecka gamla att se. Vi gick vidare
och rätt som det var ser jag att Troja har hittat
ett spår som ser lite färskare ut. Hon börjar att
spåra ungefär 1,3 km då vi ser, på pejlen, att
det går ut på en skogsbilväg där hon börjar
gå fram och tillbaka en stund. Sedan gör hon
en ring för att därefter komma tillbaka.  Vi följer
spåret en bit och konstaterar att spåret är cirka
två dagar gammalt, domaren ger henne be-
röm för att hon försökte leta upp den älgen.

Nu var vi rätt nära domarens bil så vi bestämde
oss för traktbyte. Vi körde en bit längre bort
och gick ut i skogen men samma sak där, bara
veckogamla spår. Nu börjar det bli ont om tid
det är bara en timme kvar på söktiden. Vi har
nästa gått över 1000 hektar utan att ha hittat

ett enda färskt spår så jag hade nästan givit
upp men jag såg på GPS:en att det fanns lite
myrområde på andra sidan vägen där vi hade
parkerat bilen. Vi gick dit men samma resultat
där, vi går i en båge mot bilen och tiden går
men ingen älg. Nu är det bara en kvart kvar
till klockan två. När vi kommer fram till ett
hygge får vi se Troja med näsan rätt upp i
luften och sedan bär det av. 5 minuter senare
var det upptag, vilken känsla! Det går inte att
beskriva, från totalt fiasko till förhoppning.

Det står direkt i upptaget. 90 minuter senare
en lyckad inkallning och stöt, det går undan
i 400 meter sedan stånd igen. Nu börjar det
bli mörkt så domaren undrar om jag kan kalla
av Troja och det gör jag och vi bryter provet
78,5 egp.

Mikael och Troja i Norge
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Dag 2: På kvällen innan så var det dragning
på markområdena och jag fick en mark med
en domare som skulle ha med sig en aspirant.
Jag försökte att få dem att ändra på detta men
det gick inte, så förhoppningarna var inte på
topp direkt med en hälleforsare och tre gub-
bar gåendes i skogen, men jag fick ju prova
ändå. Jag släpper Troja hon går en liten bit
bort och tittar på oss sedan sätter hon sig
ner och börjar klia sig. Hon är helt ointresse-
rad av att söka. Jag påtalade att det var det
här jag menade med en hälleforsare och för
mycket folk. Vi kom överens om att aspiran-
ten skulle vänta lite på vägen.

Domaren och jag går in i skogen en bit och
då får jag se att Troja har hittat ett spår som
hon söker ut på, 21minuter senare upptag 500
meter bort. Vi går ner och hämtar aspiranten,
därefter gör vi upp en eld och lyssnar på Troja
i 90minuter. Vi går närmare för att göra en in-
kallning. 200 meter från ståndet provade jag
en inkallning, Troja tystnar direkt och kom-
mer mot mig men 100 meter från mig

vänder hon tillbaka. Hon ville inte komma vil-
ket förvånade mig. Vi går lite närmare, det är
inte lätt att gå tyst med tre personer i skarsnö,
men vi lyckades att ta oss in på ståndet. Den
sista biten fick jag gå själv och jag gör en
lyckad inkallning.

Sedan görs en stöt följt av ett nytt stånd 300
meter bort (30min) vi går dit och gör en ny
lyckad inkallning och ytterligare en stöt och
det blir nytt stånd 350 meter bort. Nu försö-
ker vi att gå runt och göra en kraftig vindstöt
men då börjar det att gå i gångstånd en bra
bit sedan blir det stopp. Efter vindstöten drar
det iväg i en kilometer. Vi går efter och kom-
mer ikapp, 250 m i från ståndet lämnar jag
domaren och aspiranten och går sista biten
själv. Jag visslar av Troja och går tillbaka.
Troja får mycket bra beröm av både domaren
och aspiranten. Senare på kvällen vid pris-
utdelningen får jag reda på att hon får 89egp
med det blir hon 3a av 20 hundar. En mycket
stolt husse körde sedan hem de 30 milen i full
snöstorm.

Mikael Ivarsson

Bilden visar Mikael Ivarssons hund Älebräcks Binas
första spårade älg från skott plats
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Tryggt med en ”gammhund”.
Leo är inne på sitt 6:e jaktår och är
nu en hund man kan lita på. Följande
episod är en berättelse från vår första
jaktdag, september 2010.

Jaktlaget samlades som vanligt klockan 06.00
i jaktboden, vi var två hundförare och 9 pas-
skyttar. Alla kände den här härliga känslan
”äntligen är det dags igen”. Känslan att som
passkytt tyst stänga igen dörren på bilen,
plocka ut bössan från fodralet, ladda och
sakta sakta smyga ut på passet i hopp om att
det kanske redan står en älg där. Känslan att
som hundförare får se hundens glädje när
han inser att bössan är med och pejlen sätts
på.

Den här morgonen skulle jag gå en såt mellan
en å och en väg. Jag väntade en halvtimme
efter att passkyttarna åkt innan jag släppte
Leo. Han gjorde några kortare sökturer runt
det hygge jag släppt på. Jag kunde konsta-
tera att det inte fanns någon älg i anslutning
till där jag släppt och fortsatte att gå över
hygget.

PANG, PANG, PANG, PANG, PANG. Fem skott
ekade i den klara morgonluften från slutet av
den såt jag skulle gå. Skotten kom i en lugn

följd och jag suckade tungt för mig själv, 30
minuter efter första släppet och förmodligen
låg det redan en älg. Det skulle innebära att
vi avbryter jakten och samlas för att ta reda
på det skjutna djuret, Leo skulle inte bli glad.
Radion knastrade ”trean till åttan kom”.
”Trean här” svarade jag. ”Det gick inte bra
det här, du måste komma med Leo” medde-
lade åttan. Jag frågade vad som hänt och fick
reda på att när åttan kom till sitt pass gick tre
tjurar och betade ute på hygget, när de kom
inom lämpligt avstånd valde han ut en och
sköt, han fick ingen reaktion på första skot-
tet och fortsatte därför att skjuta men älgen
gick lugnt vidare. Jag suckade tungt igen,
det var inget optimalt eftersöksläge. Tre stor-
djur som gått och betat tillsammans på ett tre
år gammal hygge och en av dem var påskju-
ten, jag hoppades innerligen att jag skulle
finna blod och därmed kunna avgöra vilket
djur som skulle spåras.

Efter ytterligare 10 minuter lyckade jag koppla
Leo till hans stora besvikelse. Jag hade dess-
utom precis kommit nedanför niporna mot ån
när åttan sköt vilket innebar att det blev en
rejäl pulsökning på husse innan jag åter var
uppe vid bilen. Jag öppnade bakluckan på
min Passat av årsmodell -00, Leo hoppade in
och jag insåg att spårlina och selen låg kvar
hemma. Det var bara att åka hem och hämta
dem. Nu bor jag i anslutning till jaktmarken
så det blev inte någon längre utflykt men
medan jag satt i bilen ringde telefonen, det
var åttan som undrade över när jag skulle
dyka upp. Han lät väldigt orolig över att even-
tuellt ha skadskjutit ett djur som nu kunde
ligga någonstans och lida.

En timma och tjugo minuter efter skotten var
jag hos åttan. Han förklarade hur älgarna stått
och hur han tog stöd mot en stubbe och sköt,
vilket håll de gått undan och var han sköt detLeo spanar efter älg i vattnet.
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sista skottet. Hur han efter ca 15 minuter fort-
farande kunde se de två mindre tjurarna gå
och beta längre bort på hygget. Efter hans
berättelse blev jag övertygade om att bara
jag hittar rätt spår så kommer vi hitta den här
älgen död strax utom synhåll, för åttan är en
duktig skytt. Det enda jag var orolig för var
om han missbedömt avståndet, han hade
uppskattat det till ca 150-160 meter. Som all-
tid vid eftersök mäter jag upp avståndet med
gps för att få en första känsla om skytten
bedömt avståndet rätt. När jag var där åttan
uppgett att älgen stod som han sköt på vi-
sade gps:en 142 meter. Då kände jag mig ännu
mer säker att älgen ligger död, men till min
stora besvikelse fann jag inget blod! Leo ville
följa ett spår, jag följde honom med ett visst
tvivel för det fanns inte en bloddropp i det
spåret. Strax innan jag försvann utom syn-
håll för åttan bekräftade han att det var i den
riktningen som älgen gått.

Spåret ledde in i en plantering och Leo var
väldigt ivrig att följa spåret som inte innehöll
något blod. Jag försökte lugna ner honom
men insåg att han var så utvilad och sugen
på jakt att det var svårt att hålla tillbaks ho-
nom, men han följde spåret vilket gjorde att
vi fortsatte. När jag spårat ca 400 meter från
skottplatsen hade jag nästan hela spårlinan
mellan mig och Leo, han låg därmed ca 12-13
meter framför mig i riset. Leo tvärryckte till i
kopplet och jag skulle precis ropa till honom
att lugna ner sig när jag såg en tjur som klev
upp trettio meter framför honom. Innan jag
lyckats trassla mig mellan tallarna och under
riset för att nå Leo och få av honom spår-
selen såg jag att älgen redan var 200 meter
bort i ett skogsbryn.

Leo flög iväg som ett skott när selen väl kom
av och många tankar började flyga genom
huvudet. Om jag haft en skytt med mig hade
han hunnit skjuta- nej det var alldeles för risigt
än fast avståndet bara var 40 meter. Var det

rätt älg? Åttan hade uppskattat den till en 10
taggare men jag tyckte det såg ut som en 5-6
taggare. Hur pass allvarlig skadad var den i
så fall när den kunde gå undan så fort? Som
tur var gick den in i såten där det satt fler
passkyttar. Jag ropade på radion att älgen
gått lös och var på väg mot dem. Efter vad
jag tyckte kändes som en evighet fick jag
äntligen höra Leos stämma ljuda genom luf-
ten, en titt på gps:en visade att han stod på
ca 800 meter nere vid ån.

På min Garmin astro kunde jag se att Leo stod
precis vid åkanten, jag drog slutsatsen att
älgen stod ute i ån. Men med tanke på hur
tätt med ris det är runt ån insåg jag att jag
förmodligen  måste stå på åkanten och skjuta
vilket skulle innebära att jag kom lite väl nära
älgen och han kanske skulle bli stött och kliva
upp på andra sidan. Jag började gå mot stånd-
skallet, det stod helt still och jag såg på kar-
tan att ån svängde strax nedanför där Leo
stod. Perfekt, om jag gick mot kröken skulle
jag kunna skjuta längs efter ån istället.

Efter knappt en timme stod jag på åkanten
och försökte hitta en lucka i riset. Jag såg
Leo på kanten och ibland stod han nere på
en sandbank och skällde. Jag suckade tungt
igen när jag insåg att det inte skulle bli allde-
les enkelt att få upp älgen om jag var tvungen
att skjuta den i ån. Men än hur jag kikade såg

Leo hjälper till att dra upp älgen
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jag ingen älg! Efter ytterligare några minuter
fick jag äntligen syn på en mörk skugga inne
i riset, fem meter från åkanten. En underbar
känsla att äntligen lyckats lokalisera vart äl-
gen stod och att den dessutom stod på torra
land. Helt plötsligt flyttade skuggan på sig
några meter för att återigen stanna upp. Jag
konstaterade att jag nu såg bakre delen av
bogen på djuret, avståndet var ca 60 meter.
Jag spände hanen på min Marlin 1895 GG i
kaliber .45-70 Gov. Sakta höjde jag vapnet,
osäkrade, placerade aimpoint microns röda
punkt i bakkant på bogen, sekunden senare
antändes 49 grain norma 200 krut och
skickade i väg en 405 grains woodleight kula
genom min VMAC-3.

Djuret försvann från gläntan och Leo fort-
satte att skälla, bommade jag han det flyga
genom mitt huvud. Men efter 10-15 sekunder
började jag höra hur älgen andades tyngre
och tyngre. Jag kände en lättnad, skottet tog
där det var tänkt. Det sprakade mer och mer
inne i riset allt eftersom tjuren började bli ving-
lig på benen men allt avbröts av ett stort
PLUMS. Tjuren rullade över kanten och ner i
ån. Jag som hade glatt mig åt att den stod på
land, men det slutade ändå med att den döda
tjuren låg ute i ån. Jag ropade på åttan och
talade om att jag skjutit en sjutaggare, han
tackade så mycket.

Vi konstaterade att djuret var bukskjutet, det
var alltså rätt djur. Leo hade känt att det fanns
en liten extra doft runt det spåret på skott-
platsen och sorterade därför ut det. Det är
tryggheten med att ha en erfaren hund och
det är även en trygghet för passkyttarna att
veta att om det går på tok så finns Leo. Leo
fick även senare på hösten ta hand om en
påskjuten kalv som en unghund inte lycka-
des reda ut, men det kanske jag skriver om en
annan gång.

Men det finns en annan sida av att ha en
”gammhund” också och det är att man inser
att ett hundliv är alldeles för kort. Jag måste
börja tänka på Leos efterträdare.

För att återgå till den skjutna tjuren kunde vi
konstatera att endast ett av de fem skotten
tagit och det var ett lågt bukskott. Någon-
ting sa mig att det här inte stämmer, åttan är
en bra skytt, han hade stöd och avståndet
var inom rimligt håll med tanke på att djuret
stod still. Vi hade provskjutit alla våra vapen
veckan innan jakten och alla gick bra, men
jag bad honom ändå att åka till skjutbanan
och provskjuta igen för något var galet. Han
återkom med beskedet att bössan gick per-
fekt till hans eget stora förtret. Han blev
mycket bekymrad, vad hade gått galet där på
morgonen, självförtroendet åkte ner i sko-
sulorna.

Tillslut kom han på förklaringen. För att få ett
bättre stöd för armarna hade han krupit längre
ned vilket innebar att pipan hamnad mot stub-
ben och inte kolven, därav spridningen. En
vecka senare fick åttan återigen en tjur på
pass och han kunde nedlägga den med ett
välriktat skott och självförtroendet var där-
med på väg tillbaks.

/Anders Broman

Älgen är bärgad
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Arbetsmaterial för testregler
Följande sidor innehåller ett arbetsmaterial för de nya jaktprovsreglerna,
materialet är hämtat från SÄK:s hemsida. Då flera länder samarbetar i att ta
fram reglerna så är vissa moment skrivna på våra grannländers språk.

Nordiska regler, version Joensuu 2010.
Karakterskala:
Utmerkt 10 p
Berømd 9 p
Mycket godt 7-8 p
Godt 5-6 p
Brukbart 3–4 p
Måttligt, icke utan verdi 2 p
Dårlig 1 p
Momentet ikke prøvd - p

Poängschema
Prestationsmoment koeff. poäng
1 Sök 1,5 1-10
2 Förmåga att finna älg 1,0 1-10
3 Skall på upptagsplatsen 1,5 1-10
4 Ståndskallsarbetets kvalité 1,5 1-10
5 Vilja att förfölja flyende älg 1,0 1-10
6 Förmåga att ställa flyende älg 1,0 1-10
7 Skalltid 0,5 1-10
8 Skallets hörbarhet 0,5 1-10
9 Skallets täthet och täckning 0,5 1-10
10 Samarbete och lydnad 1,0 1-10

En gammal dam möter en liten pojke som

bär på en låda. Damen frågar:

- Vad har du i lådan?

- Kaniner. svarade pojken.

- Och vad gör dom då?

- Kaniner. svarade pojken glatt

Lille Peter sitter och ritar. Plötsligt

frågar han sin mamma:- Hur många slags mjölk finns det, mamma?

- Det finns lättmjölk, filmjölk, standard-

mjölk.... Men varför frågar du det?
- Jo, jag ritar just en ko och vet inte

hur många kranar jag ska sätta på den.
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MOMENT 1. - SØK ( X 1,5 )
Med søk menes at hunden er ute i terrenget og at det er sannsynlig at den søker etter elg. Som
oftest gjennomfører hunden flere søksturer før den finner elg og momentet skal bedømmes
etter gjennomsnittstiden for søksturene. Det skal ikke tas hensyn til sterkt avvikende
søkstur(er).

Momentet dømmes detaljert ved hjelp av GPS-peiler. Følgende skal legges til grunn for
bedømmingen av SØK.

1. Søksmønster
2. Hastighet
3. Søksturenes lengde (løpstrecka)
4. Lengste avstand til prøvegruppen

Søket skal om mulig prøves på nytt etter losarbeidet dersom dommeren har sett for lite før
uttaket. Det bør tas hensyn både til føret og den tid som har gått med til elgarbeid (elgarbeid
er prøvens forløp etter at elg er funnet) når nytt søk skal bedømmes. Dersom hundens pre-
stasjon ikke sammenfaller med noen av de nedanstående hendelsesforløp skal det benyttes
skjønn ved poengsettingen. Dette skal grunngivas i skogsprotokollen.

Søk poengsettes slik:
Søksmønsteret er mycket effektivt, ,søksturen er på 3,0 km eller mer, fart 5-10 kmt/t
eller høyere, og største avstand til prøvegruppen er mer enn 1 km allmenhet 15-30
minuter.

Søksmønsteret er effektivt, søksturen er på 2,2 km eller mer, fart 5-10 kmt/t, og
største avstand til prøvegruppen er mer enn 700 m allmenhet 10-15 minuter.

Søksmønsteret er effektivt, søksturen er på 1,5 km eller mer, fart 4-6 kmt/t, og største
avstand til prøvegruppen er mer enn 400 m søkturerna er på 5-10 minuter.

Søksmønsteret er lite effektivt, søksturen er på mindre enn 1 km, fart under 4 kmt/t, og
største avstand til prøvegruppen er mer enn 250 m Søksturerna er 2-5 minuter

Søksmønsteret er lite effektivt, søksturen er på mindre enn 500 m, fart under 4 kmt/t, og
største avstand til prøvegruppen er mindre enn 250 m Søksturerna er 0-3 minuter

För långa sökturer som inte passar till tabellen = 6p

Upptag på första söktur bedöms efter riktgivande tabell 200m/4p, 400m/6p, 800m/8p

Har inte sök

10-9 p

8-7 p

6-5 p

4-3 p

2-1 p

      S

     4-6-8

    0 p

Poeng
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MOMENT 2. Förmåga att finna älg ( X 1,0 )
Förmåga att finna bedöms genom tid i relation till avstånd och då jämförs följande detaljer:

- söktid och den sträcka som hunden tillryggalagt

- längden på den söktur, som ledde till upptag

- avstånd till upptaget och tillryggalagda sträckan från släpp

- förhållandena på terräng och väderlek

- Snabbt, berömligt avstånd 0,8km - 0,1km/min.

Om upptag sker under första sökturen:
- om avstånd till upptaget blir kortare än fordringar för berömligt avstånd ges lägre poäng i
relation till sträcka/poäng.

Berömlig förmåga att finna älg 9 – 10 p
Älgen hittas snabbt sedan hunden kommit på älgens uppehållsplats eller fått vetskap om den
med sina sinnen. Sök och upptag är resultat av hundens egen företagsamhet.

God förmåga att finna älg 7 – 8 p
Älgen hittas rätt snabbt på grund av ovan angivna orsaker men effektiviteten är enligt do-
marna inte av berömlig art.

Nöjaktig förmåga att finna älg 5 – 6 p
Älg hittas efter en längre tids sökande fastän terrängen och förhållandena skulle varit goda
för ett snabbt upptag med hjälp av sinnena.

Försvarlig förmåga att finna älg 3 – 4 p
Älg hittas efter en längre tids sökande trots att klara tecken på älgförekomst och goda förhål-
landen råder. Älgen stöter ihop med gruppen eller står inom synhåll för gruppen.
Hundens intresse riktas mot annat vilt.

Dålig förmåga att finna älg 1 – 2 p
Som i det föregående, men gruppen måste påtagligt hjälpa hunden. Gruppen stöter älgen.

Inget upptag bedöms med streck (-)

Inte hörbar upptag högst 8p.

Förutsättningarna för berömliga och goda poäng (7-10) är att upptag sker på minst 0,5 km.
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MOMENT 3. - EVNE TIL Å STILLE ELG I UTTAKET ( X 1,5 )
Med evne til å stille elg i uttaket menes hundens evne til å få elgen til å bli stående i
uttaksområdet eller i dets umiddelbare nærhet. Med uttaksområdet menes der hunden først
begynner å lose.

Hvis uttaket skjer på åpen hogstflate eller åpen myr bør det ikke trekkes i poeng hvis elgen
trekker inn i skogkanten.max 300-500 meter.

Det godtaes inntil 3 min opphold hvis losen starter igjen på samme plass. En kontakt med
provgruppen kan godtaes, blir det flere avbrudd trekkes det i poengsettingen.

Vid flera upptag skal alla beaktas.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av nedanstående hendelsesforløp
skal det benyttes skjønn (beaktas) ved poengsettingen. Dette skal begrunnes i skogs-
protokollen.

Evne til stille elg i uttaket poengsettes slik:

stålos i minst 60 min. i uttaksområdet

stålos i minst 60 min. etter en kort forflytning ( 200 – 300 m )

stålos i uttaksområdet i minst 30 min eller uttaket har skjedd i slikt terreng at det
ikke er mulig å høre uttaket.

stålos i under 30 min etter en kort forflytning eller hunden finnes i stålos, dommeren
har ikke hørt uttaket og mener det lite sannsynlig at elgen ble stående i
uttaksområdet

Stålos i minst 30 min etter en lengre forflytning ( 0,3-1 km )

Ikke hørbart uttag, derefter ståndskall i minst 20 min

stålos i uttaksområdet i minst 10-20 min.

stålos i uttaksområdet i 1 – 10 min, deretter ingen los

elgen forflytter seg etter uttaket, deretter ingen los eller enstaka skall

ikke uttak (kan ikke bedømmes)

10 p

9 p

8 p

7 p

6 p

5 p

3-4 p

2 p

1 p

- p
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MOMENT 4. - LOSARBEIDETS KVALITET ( X 1,5 )
Med losarbeidet menes den andelen av elgarbeidet vi hører los. Jo lengre losarbeid og stålos,
jo større er muligheten til å lykkes i praktisk jakt.

Etter 90 min. full lostid skal dommer forsøke å få elgkontakt under normale forhold, hundförar
bestemmer om innkalning skal provas. Etter innkalling skal losen støkkes forsiktig, de to
påfølgende støkkinger skal foretas etter 30 minutters lostid(er).

Med elgkontakt menes at dommer skal kunne se losdyr under normale forhold. Ved krevende
terreng eller vanskelige føreforhold, kan krav til antall elgkontaker senkes. Det skal ikke lastes
hunden dersom dommer på grunn av føret eller ved uhell(otur) støkker før elgkontakt oppnås.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av nedanstående hendelsesforløp
skal det benyttes skjønn(beaktas) ved poengsettingen. Dette skal begrunnes i skogs-
protokollen.

Losarbeidets kvalitet poengsettes slik: Poeng

dommer har minst tre elgkontakter etter 90 min. los, samt
minst tre støkkinger, maksimalt 10 % av lostiden kan være
ganglos

dommer har minst tre elgkontakter etter 90 min. los, samt
minst tre støkkinger, maksimalt 10 % av lostiden kan være
ganglos

dommer har minst to elgkontakter etter 90 min. los, samt
minst to støkkinger

dommer har minst to elgkontakter etter 90 min. los, samt
minst to støkkinger

los i minst 90 min. samt minst en støkking, dommer har minst
en elgkontakt etter 90 min. stålos

Los i minst 90 min.

Stålos i minst 60 minutter eller ganglos i minst 120 minutter

Stålos i minst 20 minutter eller ganglos i minst 60 minutter

Los i mindre enn 20 minutter

       Arbeidstid    Stålostid   Poeng

    300 180 10 p

    270 180 9 p

    240 120 8 p

    200 120 7 p

     - 90 6 p

     - 90 5 p

     -        60/120 3-4 p

    -         20/60 1-2 p

    -         <20 - p
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5. Viljan att förfölja ( X 1,0 )
Med viljan att förfölja flyende älg avses det, då hunden upptar förföljandet av flyende älg och
eventuellt får förnyad kontakt med den. Med flyende älg avses: älg som provgruppen stöter,
älg som omedelbart flyr vid upptag, flyr av sig själv, ellr av annen størning under ståndarbete.

Förföljandet bedöms enligt konstaterad flyktsträcka.

Att hunden efter en kraftig stöt tar kontakt med provgruppen men genast och på eget initiativ
upptar förföljandet skall inte inverka negativt på bedömningen.

10 p Sammanlagt förföljande minst 4 km

9 p Sammanlagt förföljande minst 3,5 km

8 p Sammanlagt förföljande minst 3 km

7 p Sammanlagt förföljande minst 2,5 km

6 p Sammanlagt förföljande minst 2 km

5 p Sammanlagt förföljande minst 1,5 km

4 p Sammanlagt förföljande minst 1 km

3 p Sammanlagt förföljande minst 0,7 km

2 p Sammanlagt förföljande minst 0,5 km

1 p Förföljande minst 0,3 km

0 p Hunden förföljer ej flyende älg

De i tabellen angivna minimikraven vad sträckorna beträffar skall uppfyllas när man ger
poängen, men hänsyn skall tas till terrängen.

Gångstånd är inte förföljande av flyende älg.

- När grälade du med din man första gången?

- Det var när han tjurade och inte ville vara med på bröllopsfotot
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6. Ställande av flyende älg ( X 1,0 )
Med hundens förmåga att ställa flyende älg avses förmågan att stanna flyende älg och få nytt
ståndskallsarbete. (förflyttning med nytt ståndskall minst 0,2 km, nytt ståndskall skall pågå i
minst 10 min.)

Hundens enstaka gnyenden genast efter stöt kan godtas, men om gnyendet fortsätter under
förföljandet, avdras 1-2 p.

För att hundens förmåga att stanna och ställa flyende älg tillräckligt skall kunna prövas, skall
gruppen upprepade gånger stöta älgen. Vid första försöket skall älgen stötas försiktigt och
tillräckligt långt ifrån.

Följande gånger älgen skräms iväg skall det göras kraftigare, i avsikt att få älgen i snabb flykt.
Anpassas efter älgens reaktion i första stötningen.

Minst 3 nya fasta ståndskall, det första 30 min 10 p

Minst 3 nya ståndskall, varav 2 fasta (det ena 30 min.) 9 p

Minst 2 fasta ståndskall, varav det första 30 min. 8 p

Minst 2 nya ståndskall, varav ett fast (minst 30 min.) 7 p

Minst 1 nytt fast ståndskall (30 min.) 6 p

Minst 1 nytt ståndskall (30 min.) blandat, gångstånd och ståndskall 5 p

Ett nytt ståndskall (5 – 10 min.) 4 p

Ett nytt ståndskall < 5 min. 3 p

Försök till ställande kan konstateras 2 p

Efter stöt inget nytt ståndskall 1 p

Efter stöt försöker inte hunden ställa flyende älg 0 p

Det var två älgar som gick över en å, då sa

den ena: Nu börjar snart älg jakten. Och

då gäller det att vara ren!!!!
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7. Skalltid ( X 0,5 )
Skalltiden för fast- eller gångståndstid med en minuts noggrannhet. Inga avdrag görs för
pauser understigande två (2) minuter. Vid flera upptag under dagen sammanräknas skall-
tiderna. Poängberäkningen görs enligt nedanstående tabell. Om den sammanlagda skalltiden
understiger 20 min. ges 0 poäng.

Skalltid i min. 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Poäng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Skallets hörbarhet ( X 0,5)
Vid bedömningen av hörbarheten skall hänsyn tas till väder-, snö- och terrängförhållanden.
Nedanstående poängberäkning förutsätter normala förhållanden.

Utmärkt hörbarhet 9 – 10 p
Skallet hörs över 2 km.

Mycket bra hörbarhet 7 – 8 p
Skallet hörs över 1,5 km.

Bra hörbarhet 5 – 6 p
Skallet hörs ca 1 km.

Godtagbar hörbarhet 3 – 4 p
Skallet hörs ca 0,5 km.

Dålig hörbarhet 1 – 2 p
Skallet hörs bara några hundra meter

Kan ej bedömas. Skalltiden understiger 10 min.

En liten pojke kom in i en djuraffär. När

det blev hans tur i kassan frågade expediten:

- Vad vill du ha?

- Fågelfrön, sa pojken

- Men du har väl ingen fågel?

- Nä, men jag tänkte så en!!!

En gris var på en soptipp och letade mat.
Plötsligt hittade han en konservburk som
det stog grisfötter på.då sa grisen:

-Häftigt! Jag visste inte att det fanns
reservdelar.
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MOMENT 9. - BRUKEN AV MÅLET (X 0,5)
Mål:
Registrere hundens lostakt og evne til å føre en jevn los uten opphold.

Bruken av målet poengsettes slik: Poeng

Lostakt over 75 boff pr. min., jevn losføring uten opphold 10 p
Lostakt 70 - 75 boff pr. min, jevn losføring uten opphold 9 p
Lostakt 60 - 75 boff pr. min, noe reprisebetont godtas 7–8 p
Lostakt 50 - 60 boff pr. min, repriser med korte opphold godtas 5–6 p
Lostakt 40 - 50 boff pr. min., repriser med sjenerende opphold godtas 3–4 p
Lostakt 20 - 40 boff pr. min, eller repriser med lange opphold 2 p
Lostakt under 20 boff pr. min 1p
Kan ikke bedømmes (har ikke hatt tilstrekkelig lostid) -

Med bruken av målet menes antall boff pr. minutt og at det brukes jevnt og uten repriser, det
skal heller ikke være skarpt eller hissig. Antall boff skal telles gjennom et helt minutt og gjøres
flere ganger i løpet av lostiden. Gjennomsnittet av alle tellingene legges til grunn ved
poengsettingen.

For å kunne poengsette dette momentet kreves minst 10 min. lostid.

Dersom hundens prestasjon ikke sammenfaller med noen av ovenstående hendelsesforløp
skal det benyttes skjønn (beaktas) ved poengsettingen. Dette skal begrunnes i skogs-
protokollen.

Lonas sjutimmarsjakt på fel älg
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Moment 10. – lydnad och samarbete ( X 1,0 )
Mål:
Registrera hundens vilja till och följa förarens kommando.
Registrera hundens vilja till att hålla kontakt med föraren.
Lydnaden skall testas vid sök, älgarbete och efter provtidens slut.

Det får inte förekomma misslyckande inkallnings försök för 10p.

Berömvärd lydnad (9-10p)
Hunden kan kopplas i alla situationer och kommer genast vid inkallning.

God lydnad (7-8p)
Vid inkallning kommer hunden efter någon tvekan.

Nöjaktig lydnad (5-6p)
Efter upprepade inkallningsförsök kommer hunden och låter sig kopplas.
Hund som ej under dagen kommit på inkallning, men kan kopplas strax
efter provslut tilldelas 5p.

Försvarlig lydnad (3-4p)
Hunden kommer inte på kallelse från ståndskallet men är lydig och lätt att
kalla in under söket.

Dålig lydnad (1-2p)
Hunden kan med stora svårigheter kopplas.

(0p)
Hunden lämnar provgruppen under söket eller älgarbetet.

(– p)
Kan ej bedömmas.

Inkallning från ståndarbetet får inte ske före 90 min skalltid.

Om hunden tar självmant kontakt mer än 2 gånger ges max 6p, gäller ej då skottillfälle sökes
och hunden är medveten om provgruppen eller återkommer från sken älg.

Om hunden upprepat lämnar gruppen genom att uppsöka gårdar, bilen eller dyligt skall 2 p
borttages.
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Vår bästa tid är nu eller?
Följande artikel är hämtat ur tid-
ningen Allt Om Jakt och Vapen från
2008. En artikel som  är lika aktuell
idag med tanke på de nya jaktprovs-
regelförslagen.

Under den vårvintern så sitter många och
tänker på föregående höst men även hösten
som skall komma. Alla inbitna jägare räknar
ned precis så som barn gör inför julafton. Det
som jag sitter och tänker på är detta: har vi,
som många säger aldrig haft så bra älghundar
som nu?

Jag har tittat igenom jyckedata, ett program
som man kan köpa genom Svenska
Älghundsklubben. Detta program är, enligt
mitt tycke, det mest kompletta program som
finns för att söka fram både fördelar och nack-
delar hos våra hundar.

Du kan söka reda på vad som helst egentli-
gen, vilken position hunden har på stånd-
skallet o.s.v. Det jag har tittat mycket på un-
der senare tid är hur hög pristagarprocent vi
egentligen har på våra hundar. Jag har tittat
på varje år sedan 1998  och det är väldigt små
differenser. Varje år hamnar den slutliga
pristagarprocenten på runt 20 %. Detta bety-
der att 2 hundar av 10 tar pris på jaktprov, det
är ju inte så glimrande eller hur?

Vi ska då komma ihåg att vi numera går prov
hela januari, något vi börjat med på senare år.
Vad som slår mig är att vi kanske inte fått
bättre älghundar när vi väger in olika fakto-
rer. Jag menar att en längre provsäsong, bättre
pejlar och fyrhjulsdrivna bilar är tre saker som
rimligtvis påverkar provresultaten. Så i slut-
ändan så kanske vi inte har fått så bra hundar
på senare ¨år utan vi kanske bara använder
förfinade hjälpmedel så som GPS-pejlar och
andra fina prylar.

Pejlens betydelse
Den ständiga diskussionen om pejlens bety-
delse har varit en het potatis ända sen den

tilläts. Och den i samband med att använda
bilen för att leta reda på hunden tror inte jag
är någon lysande kombination. Jaktprovens
ändamål är, förutom att utvärdera våra
hundars egenskaper som ett underlag för
avelsarbetet, att jaktegenskaperna anpassas
till de tidsenliga jakt- och viltvårds-
förhållanden som råder vilket talar för att vi
bör premiera effektiva, samarbetsvilliga och
lydiga hundar. Att tillåta användning av bil
och pejl under jaktprov kan gynna överdri-
vet vidsökta, långjagade och självständiga
individer med uppenbara brister i samarbetet
och därmed mindre effektiva som jakthundar,
dock med mera tävlingsanpassade egenska-
per.

Många gånger så tycker jag att det ser ut på
det här viset: Man släpper hunden, går nå-
got hundratal meter, väntar x antal minuter
och sedan plockas pejlen fram. Det är natur-
ligtvis en GPS pejl som formligen skriker ”till-
baka till bilen och åk 9 km bort för där står
hunden.” Jag tycker att alltför många hundar
är okontaktbara och försvinner för att hittas
alltför långt bort. Det här är ett exempel tagit
ur 2007 års prov berättelser.

”söker i turer om 3-7 min i utmärkt tempo.
Inkallning u.a. 08.55 upptag i spår 400m. Vi
ser spår efter ett ensamt vuxet djur som hun-
den förföljer.10.45 så finner vi hunden i fast
stånd 8km bort.10.52 tyst.10.55 tar hunden
kontakt. 10.58 stånd. 12.33 skottillfälle på stor
tjur. 12.35 misslyckad inkallning, stötning,
sken.12.37 fast stånd 300 m. 13.08 gångstånd.
13.11 fast stånd. 13.14-13.25 gångstånd där-
efter några glesa skall.13.29 fast stånd på tju-
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ren + en mindre älg. Provet avslutas med miss-
lyckad inkallning. I en kraftledningsgata ser
vi hunden förfölja 3 älgar. 83-86 skall/min med
mkt bra hörbarhet.” Det här provet är ett för-
sta pris på 70,5 poäng.

Jag har tagit detta prov som ett exempel och
inte för att peka ut den enskilda hunden. Ett
jaktprov ska i mitt tycke kunna liknas som en
jaktdag, man ska kunna släppa hunden på ett
mindre område en ett landskap för att kunna
skjuta en älg. Det grundläggande vid lös-
hundsjakt efter älg är att hunden skall ställa
älgen och skälla ståndskall på den så att den
kan skjutas (givetvis på den egna marken)
men det finns ju hundar som envist följer ef-
ter älgen och förr eller senare (inom den egna
marken?) stannar älgen så att de kan få skälla
på den.  Det skulle vara intressant att veta
hur bra dessa hundar klarat ett prov före pejl-
ens dagar.

Mom. 7
I våra jaktprovregler så fungerar det så att
om hunden följt efter älg i 30min innan den
återkommer så är det 10poäng. Följer den 1
timme så är det 10 poäng och följer den i 5 tim
så är det 10poäng. För att lyckas i praktisk
jakt så vill jag se de som har marker där man
kan säga att följa efter i 5 tim kan sägas vara
bra. Jag vill även påpeka att jag inte har nå-
got mot att hundar har mycket jakt. Men då
vill jag ha sund jakt. Står de och skäller så
tycker jag att det är en sak, men när man måste
ha en snål dieselbil för att man ska tordas
släppa älghunden så tycker jag att det är fel.
Ett överdrivet förföljande är ingen eftersträ-
vansvärd egenskap för praktisk jakt, vilket
också borde återspeglas i jaktprovsreglerna,
som ju är instrumentet för att utvärdera våra
hundars egenskaper till underlag för det fort-
satta avelsarbetet och som därför bör styra
mot ett balanserat förföljande och en säker
återkomst till husse.

Moment 5
Det momentet är förmågan att ställa älgen i
upptaget. Det är nog det viktigaste momen-
tet i våra provregler och det är lika viktigt i
Skåne som i Norrbotten. Jag tror inte man
kan trycka på nog många gånger för att vi
ska förstå hur viktigt moment 5 är. Jag har
även roat mig med att titta på hur många hun-
dar som får 10 poäng på moment 5 d.v.s. hur
bra hunden är att ställa älgen på upptags-
platsen.  Jag tittade på i en länsklubb och där
var det under aug-sept 7 % av startande
hundar som fick 10 poäng på moment 5. I
samma länsklubb så var det under januari
21 % som hade 10poäng på moment 5 och
det är ju en väsentlig skillnad. Kan det vara
denna markanta skillnad som gör att fler och
fler väljer att starta sina hundar senare på
säsongen?

Många bra hundar startas naturligtvis inte
på jaktprov, det är jag medveten om men jag
anser också om att många hundar som an-
mäls till jaktprov inte skulle vara där heller
om ni förstår vad jag menar. Jag undrar en
sak: avlar vi verkligen på rätt egenskaper och
hur ärftliga är egenskaperna egentligen? Jag
tror inte det finns någon snabb lösning på
hur man skall få till den perfekta ståndhunden
men ett är säkert, vi måste sätta ned foten
och tänka efter hur vi vill ha våra älghundar
framåt. Vi har i många år avlat fram mer och
mer jakt och det är inget fel utan nu har väl-
digt många hundar jakt så det kokar i dem.

Jag sticker ut hakan och säger att många hun-
dar skulle försvinna från provverksamheten,
om de inte fick använda bil och pejl under
provtiden. Att säga att pejlen ska användas
restriktivt förstår jag är omöjligt med varg och
dylikt i vårt land. Men många hundar skulle
man inte kunna släppa på ett prov om man
inte hade tillgång till bil, det är jag övertygad
om. Jag vill bara förtydliga att jag tycker vi



har bra hundar men vi får inte bli för själv-
goda och tycka att vi aldrig haft så bra hun-
dar som nu utan vi måste fundera på hur våra
hundar ska kunna kunna bli ännu bättre. Per-
sonligen så tycker jag att vi måste lägga ned
mer vikt på mom. 5 och verkligen trycka på
det när vi avlar. Samt att vi kanske måste til-
låta bilåkningen i samband med prov endast
när provtiden är slut då skulle det försvinna
många hundar som är O-kontaktbara och
överdrivna i många moment.

Detta är skrivet bara som funderingar som
man har på våren då man som sagt funderar
mycket. Kom ihåg att det är mina funderingar
och jag har inga lösningar utan jag ville bara
delge en del av mina funderingar vad det gäl-
ler dagens älghundar.

Mvh Kent Hansson, Fugelsta,
Jämtland.

Bättre sent än aldrig
Först vill jag tacka alla i klubben för
att jag blev hjärtligt välkomnad i som-
ras i Gulsele, Jag är ju ny i Hällefors-
hundfolket men blir nog kvar väldigt
länge.

Det känns lite som att jag är en del av Häll-
eforshunden på grund av att jag har växt upp
bland hundarna sedan början av 60 talet. Jo-
nas var min teckningslärare. När jag var 20
års åldern fråga Jonas om jag inte skulle köpa

en valp av honom, Det tog 37 år innan det
blev av så betänketiden var nog lite lång. Men
nu finns Roy på Gården 3 km från Gulsele
inte så långt från ursprunget. Och sedan har
jag fördelen av att ha Leif väldigt nära för alla
mina frågor. För jag vill ju veta allt om det
som är nytt för mig så han får långa telefon-
samtal + när han är hemma i Gulsele är jag ju
där.

För Hälleforsaren är speciell på sitt vis jäm-
fört med de hundar jag haft förut, Roy är nu 6
mån efter Rävamyrens Lipton och
Raskängets Engla. Jag har väl aldrig trott att
man kan ha en älghund lös på gården men
det verkar gå alldeles utmärkt med Roy än så
länge. Men när GPSen kommer på då skall vi
till skogs och det är direkt bakom huset. Det
har han fattat fort.

Så till hösten börjar den roligaste tiden att
jaga in honom, förutsättningarna finns på
hundsidan. Sen är det upp till mig att ge ho-
nom jakttid. Och det blir inga problem skogs-
vanan har han redan massor av.

Mvh Eilert
Roy 6 månader



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 09 nr 3
Vinnare:
(1:a=glaspris, 2 och 3=trisslotter)
1:a pris: Östen Yngvesson, Hult
2:a pris: Erik Modin, Junsele
3:e pris: Gerd Söderström, Svärdsjö

Namn:____________________________

Adress:____________________________

 ___________________________
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