Jaktprov för älghund
(39)

Prisdomarskolning

Kursens program och innehåll
1. Jaktprov
•
•
•
•
•
•
•

Jaktprovets historia
Älghundsraserna
Jaktprovets ändamål och arrangemang
Regler
Bedömningsdirektiven
Att fylla i skogskortet
Individuella provprotokollet

2. Anlagsprov på björn

För avlagd kurs
med godkänt
ges ett intyg!

• Regler
• Bedömningsdirektiv

3. Älghundarnas spårprov
• Bedömningsdirektiv
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Kursmaterial
Kursmaterial finns på adressen
http://koiratietokanta.fi/koulutusmateriaali

oahk.fi/regler-blanketter

Versio 4.8.2017

Kursens program och innehåll
Övningsbedömning
• I samband med kursen genomförs en praktisk övning i
terrängen eller en speciell övning för att fylla i skogskortet
• Aspirantövningar på minst två jaktprov

Direktiv för aspirantövningarna:
• Efter kursen utför domaraspiranten övningar i minst två prov
och för minst två olika överdomare.
• Om det i samband med kursen inte genomförs praktisk
övning, fordras aspirantövning på tre prov.
• I dessa aspirantövningar skall provhunden kunna bedömas i
alla de mest betydande egenskaperna / prestationerna (FKK:s
direktiv).
• Efter de godkända aspirantövningarna sändes intyget till det
egna kenneldistriktet, som beviljar domarkortet.
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Jaktprov för älghund, historia
1943
• Finska Kennelklubben godkände Jaktprovsregler, enligt vilka
hunden prövades i öppenklass i 3 timmar och i segrarklass i 6
timmar.

1948
• Regler för Jaktprov för älghund, enligt vilka provomgången i
öppenklass var minst 2 timmar och i segrarklass 3 timmar.

1956
• Provet fick officiellt namnet Jaktprov på älg.

1962
• Reglerna reviderades.

1975
• Vid bedömningen av hundens egenskaper infördes en skala
med poängen 1-10.
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Jaktprovets historia
1991
•

Nuvarande regler togs i bruk och man började använda benämningen
Skallprov på älg.

1993-1997
•

Rasklubbarna preciserade bedömningsdirektiven med s k
tolkningsdirektiv.

1998
•

Man började arrangera anlagsprov på björn

2003
•

Tolkningsdirektiven infördes i regelboken och användningen av
pejlaren blev fri.

2004
•

Till reglerna lades ett direktiv om separat älgspårprov

2012
• Gemensamma nordiska HIRV-regler
• Användningen av PBP (GPS) blev fri som ett stöd för bedömningen
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Älghundsraser
Norsk älghund grå
•
•
•
•
•

Rasens hemland Norge.
Den vanligaste älghundsrasen i landet.
Tidigt utvecklad, börjar fungera som ung.
En seg skällare och förföljare.
Till sin natur social och lätt att hålla.

Jämthund
•
•
•
•
•

242

42

Rasens hemland Sverige.
Storväxt och stark hund.
Använder sina sinnen effektivt.
Mycket hörbart skall.
Numera en populär älghund.
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Älghundsraser

Karelsk björnhund

48

Finsk spets

49

• En inhemsk storviltshund.
• Har utvecklats mycket som älghund
de senaste årtiondena.
• Stilig, storväxt och svartvit hund.
• Arbetar lugnt med älgen och har ett
täckande och hörbart skall.

• Traditionell finsk hund.
• Används i huvudsak som fågelhund.
• Utvecklats under de senaste åren till
en älghund att räkna med.
• Mångsidig användning, en rikedom.
• Vaken till sin natur.
• Att bevara rasen är en hederssak för
de finländska jägarna!
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Älghundsraser
Östsibirisk laika
•
•
•
•
•

305

Rasens hemland Ryssland.
Den största älghunden.
Kraftigare byggd än de andra laikorna.
Populär även för björnjakt.
Rasen förekommer mest i norra och
östra delen av landet.

Västsibirisk laika
•
•
•
•

En utmärkt hund med många
användningsområden.
306
Till typen hör ett smalt, kilformigt
huvud.
Till färgen oftast ljus.
Liksom östsibiriska laikan har den ett
snabbt och vitt sök.
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Älghundsraser
Rysk-europeisk laika
•
•
•

Mindre än de övrig laikorna.
Utseende och färg påminner om
karelska björnhunden.
Trots det ringa registreringsantalet
finns det goda älg- och björnhundar.

304

Norrbottens spets
•
•

•
•

276
Finsk-svensk ras.
Liten och pigg spets som jagar många
olika villebråd.
Används i någon mån som älghund.
Sällsynt på jaktprov för älghund.
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Älghundsraser

Norsk älghund svart

268

• Används i Norge som spårhund.
• Kommit till Finland i början av
1970-talet.
• Sällsynt i vårt land.

Vit svensk älghund

903

• Bland de nya nordiska hundarna
för storvilt.
• En vit mellanform av grå- och
jämthund.
• I vårt land registreras årligen
några hundar.
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Älghundsraser
Hälleforshund
•
•
•
•

•

907

Den senaste nordiska storvilthunden.
Ursprungsland: Sverige
Används för älgjakt.
Klart en spets av jakthundstyp, som till
formatet växlar mellan stor och
mellanstor.
Den skall vara stark, modig och
energisk.
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Rasklubbar för älghund
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö Finska Jämt- och gråhundklubben ry
•
•
•
•
•

Norsk älghund grå
Jämthund
Norsk älghund svart
Vit svensk älghund
Hälleforshund

Tidskrift: Hirvikoira - Älghunden
www.shhj.info
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Rasklubbar för älghund
Suomen pystykorvajärjestö –
Finska Spetsklubben ry
• Karelsk björnhund
• Finsk spets
• Norrbottens spets

Tidskrift: Pystykorva
www.spj.fi
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Rasklubbar för älghund
Suomen Laikajärjestö –
Finska Laikaklubben ry
• Östsibirisk laika
• Västsibirisk laika
• Rysk-europeisk laika

Tidskrift: Laika
www.laikajarjesto.fi
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Jaktprov på älg
Provets ändamål
•
•
•
•
•

Att testa jaktegenskaperna med tanke på avel
En gemensam hobby
Kennelverksamhet
Främjar hundarnas användning för jakt
Skalltävling

Prov och regelverk
• Möjligt att ordna under tiden 20.8.-31.12. (ML 52§)
• För användning av provmarker behövs alltid lov
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Proven kan vara
•
•
•
•
•

Allmänna prov i HIRV klass för alla raser
Prov för medlemmar inom en förening
Säsongsprov 20.8.-31.12.
Kamper i enlighet med speciella regler för deltagandet
Internationella prov

Dessutom
• Anlagsprov på björn
• Älgspårprov med hunden i band

17
Versio 1.0

3/2008

Klasser i prov
HIRV klass
- En dags prov eller säsongsprov
- Utställningsresultat behövs inte
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Anhållan om prov
• Arrangören anhåller om provet
• I anhållan nämns provfunktionär och föreslås en
överdomare
• Anhållan in senast 31.3.
• En provkommitté utsedd av arrangören svarar för de
praktiska arrangemangen

Beviljande av prov
•
•
•
•

Normalt beviljar Kenneldistriktet proven
FKK:s kamper o a värdetävlingar
Kenneldistriktet utser överdomare och hans suppleant
På prov tillämpas av FKK godkända HIRV-regler
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Rätt att delta i jaktprov på älg
• Registrerade jakthundsspetsar
• Minst 9 mån gamla
• Vaccinerade mot rabies och valpsjuka (granskas på
provplatsen)
• ID-märkt (mikrochip/tatuering) (granskas gm stickprov)
• Kan starta på prov utan utställningsresultat
• Får ej delta:
- En hund som är besmittad av sjukdom
- En dräktig tik, 30 dygn före och 40 dygn efter valpningen
- En hund som hindras av FKK:s direktiv om jäv (regelboken
sid. 58)
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Anmälan till prov
• Minst 5 dagar före provet (säsongsprov senast kvällen innan)
• Hundägaren anmäler två prisdomare till provkommitténs
disposition
• Antalet deltagande hundar kan begränsas om arrangemanget
det fordrar

Att framflytta och inhibera ett prov
• Om det uppstår ett förhinder enligt direktiven, kan man
framflytta en gång (FKK:s bilaga)
• Ett prov kan inhiberas, om arrangören får ett oöverkomligt
hinder
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Provmarker
• Varje hund tilldelas en tillräckligt stor provmark (ca

2000-5000 ha)
• I säsongsprov kan hundägaren utse provmark, inom
kenneldistriktets område, där man prövar hunden och
som är godkänd av överdomaren
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Prisdomarna
• Arrangören placerar domarna i provmarkerna före
lottningen

• Varje grupp består av två domare, varav den ene är
utsedd till gruppdomare
• Den andre domaren kan även vara en aspirant

• Båda domarna fyller självständigt i sitt skogskort
• En överdomare kan också bedöma ensam i ett
säsongsprov
• I en domargrupp kan det ingå flera aspiranter
• Fordringar på prisdomares ålder:
• gruppdomaren minst 18 år gammal
• andra domaren minst 15 år gammal

• aspirant som andra domare 15 år gammal
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Domares medlemskap
• Gruppdomare, medlem i Finska Kennelklubben eller i någon av
rasklubbarna (SPJ, SHHJ eller SLJ)
• Andra domaren, minst medlem i någon medlemsförening under
kenneldistriktet (t ex. klubb, kennelförening, jaktförening eller
motsv.)
• Aspiranten måste också uppfylla ett medlemskap som i de
nämnda!
• Överdomare, SKL-FKK och i någon av rasklubbarna.
• Medlemskap måste man kunna bestyrka på provplatsen.
(Kvitto på betald medlemsavgift)

Hundföraren

• Oftast hundägaren
• Förare = ägarens representant
• Om det förekommer flera ägare i provmarken, skall man på
förhand bestämma vem som bestämmer (endast en).
• Föraren kan inte på samma gång verka som domare för hunden
han är förare åt.
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Direktiv för prisdomare
• Anländ i god tid till provplatsen
• Utrusta dig med klocka, kompass, penna, radergummi
och regelbok.
• Var utrustad med en för årstiden lämplig klädsel, som
för så lite ljud som möjligt.
• Förse dig med ett fuktskydd för skogskortet.
• Delta i överdomarens anförande.
• Undvik, i synnerhet under söket, onödigt tal och
rökning.
• Delge grunderna för bedömningen åt hundföraren under
älgarbetet.
• Uppträd föredömligt gentemot andra som är med i
provet.
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Direktiv för guiden
• Klargör före provet storleken på din provmark samt ev.
grannmarker.
• Bevaka tillgången på älg i din provmark
• Utrusta dig med kompass och karta över din provmark
• Var utrustad med en för årstiden lämplig klädsel, som för så
lite ljud som möjligt.
• Berätta för gruppen om planerna för hur ni ska gå före provet
påbörjas
• Försök ordna möjlighet för hunden att hitta älg på tillräckligt
långt avstånd
• Bestäm vid behov gruppens plats i terrängen och på kartan
• Led gruppens förflyttningar under älgarbetet
• När provet avslutats led gruppen ut ur provområdet
• Hjälp hundföraren att hitta sin hund
De förberedelser som guiden gör inverkar på provets
slutresultat!!!
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Direktiv för hundföraren
•
•
•
•
•
•

Anmäl hunden till provet på det sätt arrangören önskar
Tag med behövlig utrustning för provdagen
Infinn dig i tid på provplatsen
Deltag i överdomarens anförande
Se till att gruppen får de saker som delas ut

Bjud i mån av möjlighet provgruppen på skjuts till
provmarken
• Låt provgruppen utföra bedömningen utan att störa den
med onödiga önskemål
• Redogör inte i onödan för hundens tidigare meriter
• Säg din åsikt då det förs diskussion om provhändelser i
terrängen
• Om hunden blir kvar i skogen, för domargruppen till
provplatsen i tid
• Delta i avslutningen av provet
• Uppträd exemplariskt mot andra som deltar i provet
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Anmälan på provplatsen
Hundägaren skall uppvisa åt provbestyrelsen eller
överdomaren:
-

Hundens registerutdrag
Vaccinationsintygen
Id-intyget
Betala anmälningsavgiften

Domarna skall uppvisa:
-

Domarkortet
Kvitto för medlemsavgift(er)
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Lottning av provmarkerna
• Domarna placeras i provmarkerna före lottningen
• Alla hundar som deltar i provet lottas öppet till provmarkerna
• Om det i en provmark som lottats finns ett domarjäv, bytes
domaren men inte provmarken
• I säsongsprov bedöms hundarna i de provmarker, som
överdomaren godkänt utan lottning
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Överdomaren
• Den överdomare, som godkänts av beviljande instans, leder
provet
• Uppgifter och skyldigheter:
- Övervaka kontrollen av vaccination och id-märkning
- Försäkra sig om att domarna är behöriga och har rätt att
bedöma
- Övervaka lottningen och granska jäv
- Övervaka att regler och direktiv följs under provet
- Granska riktigheten i den bedömning, som grupperna gjort
- Skyldighet att ändra på en oriktig bedömning
- Fastställa hundens resultat och svara för att protokollen är
rätt ifyllda
• Kungör resultaten vid provets avlutning
• Ger råd och upplysningar
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Överdomarens anförande
•
•
•

Hålls vid varje prov
Skapar enhetliga ramar för bedömningen av samtliga hundar
Saker som tas upp i anförandet:
- En repetition av reglerna
- Betydelsen av en fullständig arbetstid
- Att hunden skall testas tillräckligt
- Hur beakta väder och före
- Betydelsen av att fylla i skogskortet
- Användningen av pejlaren
- Direktiv för verksamheten i provmarken
- Att avbryta bedömningen t ex på grund av mörker
- Att återvända till provplatsen efter provets slut

Klara direktiv i anförandet garanterar att hundarna får en
enhetlig bedömning!!!
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Förklaring av provhändelserna
• Domargruppen förklarar bedömningsgrunderna genast i
provmarken
• Händelserna antecknas i skogskortet
• Hundföraren hålls uppdaterad om provhändelserna
• Efter provets slut förevisas skogskortet åt hundföraren
• Hundföraren godkänner händelserna med sin underskrift
• Gruppen avger förklaring om provets förlopp inför
överdomaren fortast möjligt efter provets slut
• Vid förklaringen är hundförarens närvaro att föredra
• Överdomarens skyldighet att ändra på bedömningen om de
inte är efter reglerna
• Prisdomarna och överdomaren fastställer det individuella
provprotokollet med sina namnunderskrifter
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Provresultat
Förtjänster
• Domaren bedömer hundens prestation med hela poäng
• Provdagens resultat uppstår då varje egenskap för hunden poängsätts och poängen
räknas ihop!

Poäng:

1. Sök
0-10
2. Förmåga att finna älg
0-10
3. Förmåga att ställa älg i upptaget 0-10
4. Ståndskallsarbetets kvalitet
0-10
5. Vilja att förfölja flyende älg
0-10
6. Förmåga att ställa flyende älg
0-10
7. Skalltid
0-10
8. Skallets hörbarhet
0-10
9. Skallets täthet och täckning
0-10
10.Lydnad och samarbete
0-10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sammanlagda poäng

1,5
1,0
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0

=15
=10
=15
=15
=10
=10
= 5
= 5
= 5
=10
100
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Vid ett lika resultat

Vid lika resultat avgörs ordningsföljden enligt
följande:
1. Längre arbetstid
2. Längre skalltid
3. Den bättre helheten i älgarbetet
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Prisklasser
HIRV –klass
- Första pris 70 p (HIRV 1)
- Andra pris 60 p (HIRV 2)
- Tredje pris 50 p (HIRV 3)
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