
Uppkoppling Provomgången avslutas

Under söket Hunden har ståndskall

Hunden kallas in från  
älgarbetet (0-150 min)

Hunden på förföljande 
som slutar i ståndskall 

Hunden kallas in från  
älgarbetet (150-300 min)

Hunden kopplas  
på förföljande

Hunden kallas in från 
älgarbetet vid provets slut

Hunden återvänder  
från förföljande

Hunden kan inte kopplas Någon annan situation

Sök Orsak till ofullständig omgång
Gruppen rör sig,  

hunden gör sökturer Mörker

Hunden gör sökturer  
från släpp Gruppens besluts

Gruppen söker  
hunden från söktur Annan orsak

Poäng domaren koeff. resultat

1. Sök 1,5
2. Förmåga att  
finna älg 1,0
3. Förmåga att ställa 
älg i upptaget 1,5
4. Ståndskalls- 
arbetets kvalité 1,5
5. Vilja att förfölja 
flyende älg 1,0
6. Förmåga att ställa 
flyende älg 1,0

7. Skalltid 0,5

8. Skallets hörbarhet 0,5
9. Skallets täthet  
och täckning 0,5

10. Lydnad och samarbete 1,0

a)

Summab)

c)
Vatten Viljan att gå i  

vatten konstaterad
Arbetet/förföljandet 
slutar till följd av vatten

Vittring Vindvittring Spårvittring

Fel Brist i jaktlust och 
kondition

Drev på husdjur eller 
hjortdjur

Drev på älg Drev eller skall på 
annat vilt
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Anmärkningar

Provets arrangör   Kenneldistriktets nummer

Provplats Provområde, ort Tidpunkt

Hund
Namn  Registernummer

Födelsetid Raskod

Hundens mor  Registernummer

Ägarens namn  Hemort

Näradress  Postnummer och -anstalt

Säsongs- 
prov

Jaktprov med älghund                              
Individuellt provprotokoll

Vaccination ID-märkning

K Gruppdomarens underskrift K Prisdomarens underskrift

M Namn textat M Namn textat

Överdomarens underskrift Överdomarens namn textat

Provhändelser
A Släpptes  
på sök, kl

B Fann älg, kl C Söktid, min D Gruppens  
förflyttning  
under söket, km

E Avstånd till Avstånd 
upptag,  från gruppen
km

F Skall på upptag- 
platsen, min

G Förflyttning 60  
min från upptag,  
km

H Skalltid,  
min

I Fast ståndskall,  
min

J Gångstånd, 
min

K Första förnyade  
ståndskall,   
min

L Arbetstid, 
min

M Arbetsväg, 
km

N Stötar,  
st.

O Förföljande  
efter stöt,  
s:a km

P Längsta förföljande  
med nytt  
ståndskall, km

Q Nya ståndskall, st. R Skottillfällen,  
st.

S Skalltäthet  
(skall/ min)

T  Hunden åter- 
kommer från  
förföljande, st.

U Kontakt,  
st.

V Provet  
avslutades,  
kl

W Snödjup, 
cm

X  Hunden  
kopplades,  
kl

Y Älgtäthet 1...3 
(1 = svag, 3 = god)

Z Älgantal  
och kön

Å Älgtäthet  
på området  
(st/1000 ha)

L1 Förföljande  
med nya stånd- 
skall, s:a km

L2 Skallets  
hörbarhet  
(testad), km

30 10 < 10

De första sökturerna

km min avstånd

Söktur, som ledde till upptag

km min avstånd EHU UFS

Ej hörbart upptag (ej konstaterat): EHU = X
Upptag på första sökturen: UFS = X

RESULTAT

Slut- 
poäng

Placering  _________ / _________
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