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Förmåga att ställa flyende älg efter stötning av provgrupp 2020-12-21

Med hundens förmåga att stoppa flyende älg avses hundens förmåga att stoppa älg som stötts av provgruppen.
Förflyttning måste vara minst 100 m och hunden måste skälla nytt sammanhängande fast ståndskall/omställning i minst
10 min (uppehåll i skall upp till två (2) minuter godkänns).
För att hundens förmåga att stanna och ställa om flyende älg skall kunna prövas tillräckligt, ska gruppen stöta älgen
upprepade gånger. Vid första försöket skall älgen stötas försiktigt och på tillräckligt avstånd (som en misslyckad
ansmygning). Följande gånger älgen skräms iväg skall det göras kraftigare, i avsikt att få älgen i snabbare flykt. Anpassas
efter älgens reaktion i första stötningen. Domaren får acceptera om det blir gångstånd vid första stötningen, bara
förflyttningen är minst 100 m. Därefter kommande stötningar ska resultera i mätbar flyktsträcka dvs minst 100 m
flyende älg.
Ställande av flyende älg poängsätts enligt följande:
Minst tre omställningar (6.12) efter stötning (6.18), med nytt
sammanhängande (6.13) fast ståndskall. Minst två av omställningarna
ska vara minst 30 min (och en minst 10 min). Gångstånd mellan stöt och
ny omställning med fast stånd är inte tillåtet vid de omställningar som
används för poängsättning.
Minst tre omställningar efter stötning, med nytt sammanhängande fast
ståndskall. Minst två av omställningarna ska vara minst 30 min. (och en
minst 10 min). Gångstånd mellan stöt och ny omställning och fast stånd
är tillåtet (gäller även poängnivåerna 8 – 5 poäng)
Minst två omställningar efter stötning, med nytt sammanhängande fast
ståndskall. Båda omställningarna minst 30 min.
Minst två omställningar efter stötning, med nytt sammanhängande fast
ståndskall. Den ena omställningen minst 30 min. (och en minst 10 min).
Minst en omställning efter stötning med nytt sammanhängande fast
ståndskall i minst 30 min.
En omställning efter stötning med nytt sammanhängande fast ståndskall
som varar 10 - 29 minuter
Ingen omställning efter stötning – sammanlagd fast ståndskallstid minst
10 min (flera sammanhängande fasta ståndskall men alla under 10 min)
eller gångstånd i minst 10 min.
Efter stötning fast- eller gångstånd under 10 min.
Försök till omställning efter stötning kan konstateras
Inget skall efter stötning Eller ingen stötning/inget ståndarbete - älgen
flyr i upptaget
Hunden förföljer inte älgen efter stötning
Kan inte bedömas pga naturhinder Eller inget upptag
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Antalet stötningar/omställningar räknas samman vid flera upptag.
Maximalt en (1) poänggivande omställning per stötningstillfälle kan tillgodoräknas. Om hunden stoppar älgen men att
älgen flyr på nytt med nya stopp är det den längsta sammanhållna fasta ståndskallstiden som får tillgodoräknas som
poänggivande omställning för den stötningen.
Alternativ 1
För att tilldelas 9 – 10 poäng måste minst två omställningar vara efter stötning av provgruppen.
Om älgen flyr (flyende älg) av eget initiativ efter det hunden skällt 30 minuter sammanhängande fast ståndskall efter
upptag och hunden därefter ställer om älgen, eller älgen stöts på grund av extern påverkan (folk i markerna, trafik eller
liknande orsaker) kan hunden, för sådan stöt, tillgodoräknas poänggivande omställning en gång under provdagen.
Alternativ 2
För att tilldelas 7 – 10 poäng måste minst två omställningar vara efter stötning av provgruppen.
Om älgen flyr (flyende älg) av eget initiativ efter det hunden skällt 30 minuter sammanhängande fast ståndskall efter
upptag och hunden därefter ställer om älgen, eller älgen stöts på grund av extern påverkan (folk i markerna, trafik eller
liknande orsaker) kan hunden, för sådan stöt, tillgodoräknas poänggivande omställning en gång under provdagen.

