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Finland/Norge  Svenska förslaget  
    
 
Sök      

 
(0 – 2 poäng) 

 
Sök     (0 – 2 poäng) 

 
(0 – 2 poäng) 

    
  10 a. lydnad    
Hunden kan kopplas 2 Hunden kan kallas in (6.10)  1 
Upptag första sökturen 1 Hunden kan inte kallas in och kopplas 0 
Hunden kan inte kopplas 0 Upptag första söktur - inkallning inte provad 

vid släpp och inte heller tillbaka inom 60 
minuter efter arbets-/provtids slut 

 
K (=0) 

  10 b. samarbete    
  Hunden tar kontakt med provgruppen efter 

genomförd söktur/-er 
 

1 
  Ingen kontakt/för självständig/lämnar 

provgrupp >90 min utan att söka älg)/måste 
hämtas med bil 

 
0 

  Upptag på första sökturen och skäller fast 
ståndskall vid arbets-/provtids slut (inte åter 
inom 60 minuter efter provtid). 

 
K (=0) 

    
Älgarbete (0 – 5 poäng) Älgarbete (0 – 5 poäng) 
  10 c. lydnad     
Hunden kan kopplas från ståndskall och 
kommer genast vid inkallningarna, två gånger 
varav den ena före 150 min varefter 
älgarbetet återupptas  

 
 

5 

Hunden kan kallas in från ståndskall och 
kommer genast (kopplingsbar), två gånger, 
varav den ena före 150 minuter, älgarbetet 
återupptas 

 
 
 

3 
Hunden kan kopplas från ståndskall en gång 
under arbetstiden varefter älgarbetet 
återupptas (krav på återgång både fi och no) 

 
4 

Hunden kan kallas in från ståndskall och 
kommer genast (kopplingsbar), en gång 
under arbetstiden, älgarbetet återupptas 

 
2 

 
Vid inkallning kommer hunden efter någon 
tvekan varefter älgarbetet återupptas 

 
3 

Vid inkallning kommer hunden efter någon 
tvekan (kopplingsbar) varefter älgarbetet 
återupptas 

 
1 

Efter upprepade inkallningsförsök kommer 
hunden och låter sig kopplas varefter 
älgarbetet återupptas, eller återkommer från 
flyende älg (Fi) 

 
2 

 
---------------------------------- 

 
 

Hunden arbetar hela älgarbetstiden men kan 
inte kopplas 

1 Hunden kan inte kallas in       0 

Hunden kan inte kopplas och arbetar inte 
hela älgarbetstiden 

0 Inget älgarbete/upptag K (=0) 

  10 d. samarbete på ståndplatsen (inom 100 
m från älgens ståndplats) 

 
 

  Hunden arbetar aktivt och underlättar 
därigenom skottillfälle/lätt att identifiera 
älgens ståndplats. Ev kontaktbesök görs 
utan att tappa kontroll på älgen. 

 
 

2 

  Hunden arbetar inte aktivt för att underlätta 
att identifiera älgens ståndplats/arbetar lite 
långt från älgen.  Ev kontaktbesök görs utan 
att tappa kontroll på älgen. 

 
1 

  Hunden kommer till provgrupp men älgen 
flyr under tiden för kontaktbesök 

 
0 

  Inget älgarbete/upptag K (=0) 
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Vid flera upptag under dagen med händelseförlopp som uppfyller både 10 e och 10 f tillgodoräknas hunden den 
högsta poängen i 10 e eller 10 f. 

Poängavdrag är maximalt 4 poäng även om det både är för många kontakter och under 200 min arbetstid? 

Vid provtidens slut (0 – 3 poäng) Vid provtidens slut (0 – 3 poäng) 
  10 e Lydnad – gäller då mom 10 f ej kunnat 

prövas (kan prövas inom 60 minuter efter 
provtids slut ) 

 

Hunden skäller ståndskall vid provtidens slut 
och kan kallas in 

 
3 

Hunden skäller ståndskall vid provtidens slut 
och kan kallas in 

 
3 

Hunden kan kopplas från älgarbete Eller 
kommer tillbake efter att ha hengt på elg  
(No) 

 
2 

Hunden kan kopplas från älgarbete (kan 
kallas in under förföljande av älg efter 
provtidens slut 

 
2 

Hunden skäller ståndskall vid provtidens slut 
och kan ej kallas in 

 
1 

Hunden skäller ståndskall vid provtidens slut 
och kan ej kallas in 

 
1 

 
Kan ej kopplas, eller hunden måste hämtas  

 
0 

 
Kan ej kopplas, eller hunden måste hämtas  

 
0 

  Prov avslutas enligt 10 f x 
   

10 f. samarbete (kan prövas inom 60 
minuter efter provtids slut ) 

 
(0 – 3 poäng) 

  Effektiv återgång till provgrupp omedelbart 
efter att den avbryter ett långt förföljande. 
Återgången till provgrupp är minst 2 
kilometer tillryggalagd sträcka (längsta 
återgång vid flera upptag). Effektivt 100 
m/min  

 
 
 

3 

  Effektiv återgång till provgrupp omedelbart 
efter att den avbryter ett långt förföljande. 
Återgången till provgrupp är under 2 
kilometer tillryggalagd sträcka (längsta 
återgång vid flera upptag). 

 
 

2 

  Återgång efter förföljande av älg men 
återgången är inte effektiv dvs tar lång tid 
eller blir kvar långa stunder på samma ställe. 
Eller hunden tar upp ny älg på väg tillbaka 
till provgrupp efter avslutat förföljande efter 
flyende älg. 

 
 
 

1 

  Lämnar provgruppen/hämtas med 
bil/besöker bebyggelse/strövar planlöst i 
skogen efter avslutat förföljande på flyende 
älg. 

 
 

0 

  Inget älgarbete/upptag. Eller hunden hinner 
inte tillbaka till provgrupp inom 60 minuter 
efter provtids slut. 

 
K (=0) 

  Prov avslutas enligt 10 e x 
    
  Poängavdrag vid för många kontaktbesök 

(över 100 m från ståndplats) under 
provdagen Eller kort arbetstid  

 

  Hunden tar fler än två kontakter under 
provdagen då gruppen är längre än 100 m 
från ståndplatsen. Gäller inte kontakt då 
skottillfälle söks (inom 100 m från 
ståndplatsen) eller kontakt då hunden 
återkommer efter att ha förföljt flyende älg. 

 
- 4 p 

  Hunden har under 200 min arbetstid - 4 p 


