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jaktprovsregler
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Hej projektgruppen

Här kommer en lägesrapport om vad som händer i regelrevideringsarbetet. Jag har nu haft ett
Zoommöte med Finland och Norge och jämfört dagsläget i våra tre länder. Efter detta lite maildialog
och nu läge för rapport till er.
Vi vet ju att det finns skillnader i nuvarande regler som vi behöver diskutera. Nu har Norge och
Finland önskemål om viss revidering i två moment (3 och 5). Jag tycker att förändringarna inte är så
stora utan det borde vara möjligt att relativt enkelt nå gemensam lösning. Därför en snabb test för
att klara ut viljan inom Sverige så vi får se hur ni ser på frågorna.
Det återstår naturligtvis skillnader mellan våra tre länder som är större kulturkrock/skillnader i
synsätt men det får jag återkomma om. Vi försöker ta detta etappvis – börjar med det enkla och tar
de svårare sakerna senare.
Finland har översatt vårt svenska utkast till regler till finska för att på så sätt kunna ha en bred dialog
om vårt förslag och att kunna ge synpunkter. Ett jättejobb som de har gjort och jag har tackat dem
för detta. Jag tycker det visar på allvaret i processen att försöka förstå och försöka finna varandra i
någorlunda gemensamma lösningar.
Först några justeringar som jag tänker att vi kan göra utan att ställa formella frågor via enkät. Det
gäller regeln i mom 4 om poängsänkning vid tre kontaktbesök eller fler. Norge har utökat gränsen
från 100 till 200 meter. Man tycker att det är logiskt utifrån att definitionen på upptagsplats utökas
till 200 m. Vi i Sverige har haft båda alternativen i luften och satte 100 m utifrån Norges tillämpning
idag. Jag ändrar nu till 200 m även i vårt regelsystem.
Samma sak i mom 10 som jag ställt frågor om. Finland och Norge har gemensam tillämpning och det
är att poängavdrag sker för de kontakter hunden gör självmant. Det innebär t ex att om provgruppen
är i rörelse på väg att söka skottillfälle/älgkontakt och hunden kommer för att den hör gruppen så
belastar man inte hunden för denna kontakt. Innebär alltså att 200 metersgränsen inte är absolut
utan det kan variera med föret (skrapigt före hörs ju långt). Det är av hunden självvalda kontakter när
provgruppen på avstånd inväntar skalltid som räknas. Jag justerar texten utifrån detta. Om någon har
något emot detta kan ni tala om detta till mig.
Så till de två moment som Finland/Norge vill förändra jämfört nuvarande nordiska.
I moment 3 vill Norge vill föra in poängsättning för de fall då hunden skäller fast ståndskall men älgen
rör sig i sakta som om den betar. Upp till 500 meters rörelse inom 90 minuter vill man ta med.
Dessutom en del justeringar betr. poäng för lägre tid fast stånd på upptagsplats. När jag frågade er
tidigare ville en majoritet ha tabellen så som den ser ut i vårt utkast (dvs som dagens ”nordiska”. Det
norska förslaget skulle kunna få en majoritet om de klubbar som svarade kanske skulle ändra till att
svara ja. Finland funderar fortfarande på en tabelluppställning av den typ som jag redovisade i
tidigare enkät (men mer utvecklad än tidigare). Av de svar jag fick var det få klubbar som kunde tänka
sig använda den konstruktionen av tabell så därför är Norges förslag huvudalternativ.
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Norge har nu utvecklat tabellen för mom 3. Deras förslag ger i stort samma poängutfall som den
senaste finska tabellen. Jag själv tycker det blivit rätt så bra och det kanske kan ge mer spridning av
poängsättning jämfört dagens regler. Min fråga i bifogad enkät är då om vi ska kunna godkänna detta
förslag som ett kompromissförslag. Det kan bli mindre justeringar när alla läst och granskat att
tabellen håller strukturellt.
Det andra momentet är mom 5 där Finland och Norge preliminärt sagt att man kan acceptera vårt
förslag till 4 km förföljande för 10 poäng. tabell. Den gemensamma viljan från Finland och Norge är
att komplettera tabellen i mom 5 med ännu ett alternativ. Tillägget gäller vid ett upptag med
stötningar och omställningar där en hund som uppnått 2,5 km förföljande mellan en stöt och
följande omställning ska kunna få 10 poäng även om den inte uppnår 4 km sammanlagt det
upptaget.
Min fråga i enkäten därför om även vi kan godkänna det av Norge och Finland föreslagna tillägget i
tabellen i mom 5 (markerat med rött i bilagan). Tabellen i mom 5 skulle då vara gemensam mellan
alla tre länderna.
Något avdrag för långa förföljanden vill varken Norge eller Finland tillämpa. De anser att den
uppgiften framgår av deras övriga uppgifter som registreras för provet. 61% av rösterna i Sverige vill
inte nöja sig med notering utan vill ha poängavdrag så den lösningen är kvar i mitt
kompromissförslag. Jag ställer ändå frågan om ni kan tänka er att omvärdera er inställning.
Jag vill ha era svar så att SÄK känner till dem före närmast kommande NÄU-möte.
Svar på enkäten önskar jag därför senast 7 december.

Mvh
Bert Olof Åkerström

