Jaktprov för älghund
Händelser och begrepp

(8)

Sök och upptag
Söket påbörjas i “tomma marker”, så
att hundens sök kan bedömas 30-60 min
före upptag.
Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt
sökmönster, sökturen är på över 1,5 km,
tempot är utmärkt (100 m/min.)
och största avstånd till provgruppen är
mera än 600 m.

Upptag

Målsättningen är, att hunden hittar älgen snabbt och på
långt avstånd från gruppen, på ca 1 km:s avstånd.

Kuva: Hirvikoira -lehti

Vid en utmärkt prestation hör gruppen då upptaget
kommer och skallet börjar.
En skicklig hund får älgen att bli på upptaget i ett fast
ståndskall.
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Direktiv för användandet av Positions Bestämmande Pejl
(PBP)
Protokollet ska visa om PBP har använts vid bedömningen av hunden.
Vid användande av PBP skall man mäta den löpsträcka hunden gått (genom
mellanpunkter, inte sträckräknaren) i stället för fågelvägen. Detta sätt att mäta skall
nyttjas i alla moment där avstånd är av betydelse för bedömningen.
PBP kan användas av domaren för att styrka bedömningen i alla moment.
Domaren använder PBP pejlen under hela provtiden, om man beslutar att nyttja PBP
till stöd för bedömning. I det fallet skall hundföraren tillåta att hans PBP används.
Även hundföraren får använda PBP.
I några moment kan informationen mätas noggrant, i andra moment ger PBP
indikationer. Alla avstånd behöver inte redovisas i detalj.
Domaren kan med hjälp av PBP fastslå upptagsplatsen och platsen för nya
ståndskallet, om det senare kan bekräftas (t ex man hör skall från platsen i fråga eller
av spår mm.)
Reglerna gör det möjligt att bedöma en hund utan att domaren har tillgång till PBP
pejl. Då bedöms provet som tidigare vid bedömning utan pejl, alla avstånd bedöms
som fågelvägen.
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Skall på upptaget och skottillfälle
För att lyckas få skall på upptaget
är det viktigt att hunden påbörjar
skallet lugnt och får älgen att bli
kvar på upptaget i ett fast
ståndskall.
På upptaget låter man hunden
skälla i 90-100 min, varefter
domaren går på ståndet och
försöker få ett skottillfälle på älgen.

Kuva: Hirvikoira -lehti

Målsättningen med skottillfället är
att testa hur hunden med sitt skall
ger möjlighet för jägaren att närma
sig och komma på avstånd för ett
skott.
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Att stöta älgen
Hundens förmåga att följa en flyende
älg prövas genom att man stöter iväg
älgen.
Stötarna ges försiktigt i början och
längre fram under provet gång skall
man ge kraftigare stötar.

Kuva: Hirvikoira -lehti

Berömliga poäng förutsätter att
hunden följer älgen sammanlagt över
5 km.
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Förnyade ståndskall och älgarbetet
En ställande älghund skall efter stöt försöka ställa älgen snabbt och få förnyat
fast ståndskall.
Under de förnyade ståndskallen går domaren på ståndet och tar skottillfällen.
Målsättningen under provet är, att älgen skulle kunna fällas tre gånger på
basen av hundens ståndskall.
När domaren är på ståndet skall han observera hundens skalltäthet och
uppförande vid älgen.

Under provet iakttas hörbarheten på
hundens skall och räknas skallets täthet
(man räknar under en hel minut!).

Skallet är av berömlig art, då det hörs
på över 2 km, tätheten är över 75 skall i
min och är täckande när man närmar
sig ståndet.
Kuva: Hirvikoira -lehti
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Lydnad och samarbete
En bra älghund kan styras.
I älgarbetet skall hunden ta kontakt
på kallelse och kunna kopplas (2 ggr.)
I jakten skall hunden kunna tas bort
från en sådan älg, som inte får fällas.
Hunden skall hålla kontakt med sin
förare även under söket.

Kuva: Hirvikoira -lehti

Då hunden har arbetat i 300 min skall
den snabbt (inom 1 h) kunna kopplas
och gruppen kan återvända till
provplatsen.
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Arbetstid (AT) 300 min
Förutsättning för ett lyckat älgarbete är, att
hunden kan testas i fulla arbetstiden 300 min så,
att provomgången avslutas med hunden
skällande.
Ifall AT blir bara en timme för kort, har man inte
fått en tillräcklig uppfattning om hundens
förmåga och det ska inverka nedsättande på de
förtjänstpoäng, som ges för de egenskaper som
betonas under hela älgarbetet.
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