Tolkningsdirektiv av jaktprovsbestämmelser med löshund
Ändrad 2017-10-03
Moment

Fråga

Svar

Ska domaren ta hänsyn till kuperad
terräng vid bedömning av momentets
kriterie ”största avstånd till provgruppen”

Nej, största avstånd avser
fågelvägen dvs. utan hänsyn till
kuperad terräng.

I utbildningsmaterialet står det att
hunden för att få poängen 10-8 poäng
måste ha döms med PBP. I regelboken
finns dock intervall för söktider även på
de högre poängen. Gäller boken eller
utbildningsmaterialet.

För att få 10 eller 8 poäng ( de
högre i respektive intervall) ska
hunden vara dömd med PBP.
Är hunden bedömd utan PBP ,
endast med klockan gäller de
söktider som står i intervallet , och
ger då 9 eller 7 poäng i respektive
intervall.

Hur länge är det rimligt att vänta på
hunden för att pröva söket efter
provtidens slut.?

En timme

1a
1b

2

3

Ska hunden få vila efter att har
återkommit för att därefter pröva söket?

Nej

Skall hunden sökas upp med t.ex. med bil
för att ge möjlighet att bedöma söket ?

Är provtiden slut kan hunden
hämtas med bil.

Förmåga att finna älg. ”Avstånd
upptagsplats” i kuperad terräng – hur
mäta sträcka för avstånd? Ska domaren ta
hänsyn till terräng (markmått ) eller
fågelvägen ?

Fågelvägen utan hänsyn till
terrängen när vi mäter avstånd.

Moment 2 ska poängsättas efter bästa
upptaget, vad avses med bästa upptaget
?Är det upptaget som ger mest poäng
totalt ,eller det upptag som innehåller
bästa prestation i just detta moment?

”Bästa upptag” är det upptag som
ger mest poäng totalt. Men här står
det” bästa prestation” i reglerna så
det är det upptag som ger högst
poäng i momentet , även om det är
ett skenupptag.

I utbildningsmaterialet sid 45, står
det”ett skenupptag och ett som står i
90 min. blir det en sänkning till 9
poäng” . ”Två skenupptag och ett som
står i 90 min. sänkning till 8 poäng.”
Men det står inget om stånd på
upptagsplatsen i 60 min. (9poäng )och
ett eller två skenupptag.

Ett upptag på 60 min. och ett
eller två skenupptag sänkning
till 8 poäng .
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5. Kan man lägga till metrar till
det faktiska förföljandet eller
lägga på poäng till den poäng
hunden faktiskt har förtjänat, om
hunden avbryter förföljandet vid
vattendrag eller andra hinder.

Nej , men man bör skriva i
provdata varför hunden
avbröt förföljandet.
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I regelboken står det både vad gäller
skallets hörbarhet ,(mom. 8) och
skallets täthet och täckning, ( mom. 9
) ” skalltiden understiger 20 min”. = 0
poäng . Men det står också ”Kan ej
bedömas ”= K :
Vad gäller ?

Skalltid under 20 min. är K ( kan
ej bedömas )

Samarbete. Hämtning med bil med
hänsyn till fara för hundens liv. Om
hunden förföljt älg över en järnväg och
provgruppen har åkt till järnvägen och
inväntar återgång . Kan hunden få 7
poäng för” återkomst” på skenälg innan
första ansmygning i ett sådant exempel?

Hunden ska ges möjlighet att visa
att den är på väg att återvända.
Om domaren konstaterar att
hunden är på återgång efter att ha
avslutat förföljandet ska hunden
tilldelas 7 poäng. Domaren ska dock
ha förvissat sig om att hunden har
samarbete i form av återgång till
provgrupp. Om hunden stoppas /
hämtas före järnväg pga. fara för
hundens liv tilldelas den poäng den
erhållit före eller efter den hämtats.

Lydnad. Vilken poäng ska sättas för en
hund som inte går att kalla in under sök ,
men har två klockrena inkallningar under
ståndskallsarbetet ?

8 poäng . Har man vid ett snabbt
upptag inte kunnat prova inkallning
under söket, så tilldelas hunden
den poängnivå som är tillämplig vid
ståndarbete.
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Pkt 10/
Bestämmelser
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prisvalörer

