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ÄLGSPÅRPROV
Behöver vi det?
För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda
eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg.
I dag har vi i Sverige en kontaktmanna organisation mellan jaktvårdskretsarna och polisen där våra
älghundar skall användas vid eftersök på skadad älg under förutsättning att hundarna är lämpliga.
Med fullgoda älghundar minskar misslyckade eftersök.
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25. Regler för älgspårprov
26.1 Ändamål

26. Bedömningsgrunder

Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt följa spår av älg samt lämplighet för användning vid eftersök.

26.2 Genomförande

Provet skall genomföras med spårlina som är minst 8 meter lång eller längre. Avståndet mellan förare och hund skall som
regel ej understiga 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd. Hunden
skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundföraren får inte styra
hunden. Provet får genomföras på snötäckt mark med ett snödjup av högst ca 10 cm.

NYTT!
Skottfasthetsprovet
är borttaget.
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26.3 Provtid
Provet skall pågå minst 90 minuter efter påbörjad spårning och så länge att domaren med säkerhet
förvissat sig om hundens förmåga att spåra älg.

27.Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter
1. Linförhet
2. Spårningsförmåga
3. Arbetstempo
4. Självständighet

0-10 poäng
0-10 poäng
0-10 poäng
0-10 poäng

koeff. 1,0
koeff. 2,0
koeff 1,0
koeff. 1,0

28. Bedömningsskala
Utmärkt prestation
Mycket bra prestation
Bra prestation
Godtagbar prestation
Dålig prestation

9-10 poäng
7-8 poäng
5-6 poäng
3-4 poäng
0-2 poäng
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29. Bedömningsmoment
Moment 1.
Linförhet (koeff.1,0)
Hunden skall arbeta lugnt och tyst i spårlinan. Den skall inte slita och dra så hårt i linan att
spårningsarbetet eller förarens uppsikt över framförvarande terräng omöjliggörs.
Hunden arbetar lugnt och tyst i spårlinan på ett utmärkt sätt

9-10 poäng

Hunden drar kortare perioder i spårlinan

7-8 poäng

Hunden drar längre perioder i spårlinan

5-6 poäng

Hunden sliter och drar så hårt i spårlinan att spårningsarbetet
avsevärt försvåras

3-4 poäng

Hunden sliter och drar så hårt i spårlinan att spårningsarbetet
icke går att genomföras på ett godkänt sätt

0-2 poäng
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Moment 2.
Spårningsförmåga (koeff.2,0)
Hunden skall visa intresse, vilja och förmåga att följa vittringsgivande spår efter älg.
Hunden skall noggrant följa spåret så länge föraren vill. Hunden skall inte låta sig
distraheras av annat vilt eller ren. Hunden skall inte lämna påbörjat spår för att ta an
korsande spår, kortare avvikelser kan tolereras. Om hunden trots att den förts tillbaka
från korsande spår, vägrar spåra, bör domaren ej godkänna hunden. Om hunden får
vittring av älg, som står vid sidan av spåret och markerar detta, är det till hundens
förtjänst. Hunden skall påpassligt använda sina sinnen för att lokalisera älg. Om
hunden stannar upp tillfälligt vid spårningsarbetet, på upphöjningar i terrängen för att
lyssna, dra i vind etc. eller fixerar platsen där älgen förmodas befinna sig, är detta till
hundens förtjänst.
Hunden skall inledningsvis spåra i minst 30 minuter, därefter tar provgruppen rast ,
vid sidan av spåret. Hunden får därvid inte ha vind av spåret och avståndet mellan
rastplatsen och spåret bör vara minst 100m. Rastens längd SKALL vara minst 30
minuter, därefter fortsätter spårningsarbetet med påbörjat spår ytterligare minst 30
minuter eller längre, tills dess att domaren förvissat sig om hundens spårförmåga.
Spårningsarbetet skall aldrig avslutas på stig eller väg, utan fortsätta ett gott stycke
därefter.
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Hunden spårar på ett utmärkt sätt . Lugnt och bestämt utan avvikelser
från spåret, har god kontroll på framförvarande terräng

9-10 poäng

Hunden spårar mycket bra, lugnt och bestämt med små avvikelser
från spåret, reder ut ev. tappter snabbt.

7-8 poäng

Hunden spårar bra, med mindre avvikelser från spåret,
tappar spåret vid ett tillfälle, men kan på egen hand
eller med hjälp av föraren återfinna spåret och fullfölja spårarbetet.

5-6 poäng

Hunden spårar godtagbart, tappar dock spåret vid fler än ett tillfälle,
men kan på egen hand eller med hjälp av föraren återfinna
spåret och fullfölja spårarbetet.

3-4 poäng

Hunden tappar spåret efter kort tid och är ointresserad av att
återfinna spåret och/eller att fortsätta spårarbetet.

0-2 poäng
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Moment 3.
Arbetstempo (koeff. 1,0)
Hunden skall arbeta på ett följsamt sätt i ett så lugnt tempo så den kan fungera
effektivt i en praktisk eftersökssituation. Hunden får inte arbeta med så högt
tempo att den uppenbarligen tröttar ut sig onödigt fort. Den får inte heller ha för
lågt spårningstempo så att arbetet tar extremt lång tid eller att hunden ideligen
skall manas på.
Hunden arbetar i ett utmärkt tempo.
Följsam i terrängen och fungerar effektivt.

9-10 poäng

Hunden arbetar i ett mycket bra tempo.

7-8 poäng

Hunden arbetar i ett bra tempo.
Vissa perioder onödigt fort

5-6 poäng

Hunden arbetar i ett godtagbart tempo. Vissa perioder i ett för
lågt tempo.

3-4 poäng

Hunden arbetar i ett olämpligt spårningstempo. Hunden stretar,
flåsar eller går så långsamt att upprepad uppmaning måste ske.
Kan ej godkännas som eftersökshund.

0-2 poäng
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Moment 4.
Självständighet (koeff.1,0)
Hundens förmåga att självständigt följa spåret samt reda ut eventuella tappter.
Hunden skall arbeta på egen hand utan styrning av lina. Lågmält beröm som
uppmuntran och stöd är tillåtet.
Hunden arbetar självständigt, på ett utmärkt sätt, lugnt,
tyst och aktivt utan stöd och hjälp från föraren.

9-10 poäng

Hunden arbetar på ett mycket bra sätt, ringar vid tappter,
aktivt och självständigt, ev.endast lågmält stöd från föraren

7-8 poäng

Hunden arbetar på ett bra sätt, har vissa svårigheter
när älgen svängt. Viss hjälp av föraren erfordras. Ej fulländad
förmåga till självständigt tapparbete.

5-6 poäng

Hunden arbetar på ett godtagbart sätt.
3-4 poäng
Har svårigheter när älgen svängt, zick-zackar.
Tidsödande tapptarbete som också kräver stöd och hjälp från föraren.
Hunden arbetar på ett dåligt sätt.Föraren måste hela tiden.
0-2 poäng
styra hunden med linan och uppmuntra den att fortsätta spårarbetet.
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30. Krav för godkännande vid särskilt älgspårprov
1.Endast nivåerna godkänd eller icke godkänd tillämpas.
För att hunden skall erhålla nivån godkänd erfordras:
-att hunden erhållit sammanlagt minst 25 förtjänstpoäng
-att hundens förtjänstpoäng i intet moment får understiga 3 poäng
Fotnot:
1. Vid godkänt särskilt älgspårprov skall särskilt bevis (spårkort) utfärdas.
2. Rasten på 30 min i moment 2 är ett sätt att efterlikna ett praktiskt eftersök
där omplacering sker efter det att älgen gått ur såten.
Regler för älgspårprov
26.2 Genomförande
Innan du börjar döma någon hund, prova att spåra i en 8 m lång spårlina i risig
och svårframkomlig terräng så du har fått en egen uppfattning om lämpligaste
sätt att ta sig fram. Lämpligt kan vara att tillhandahålla en 8 m lång spårlina där
avståndet 5 m från karbinhaken är utmärkt, detta för att slippa diskussioner med
hundföraren innan provet påbörjas eller under provets genomförande.
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