Kvarstående principiella skillnader jaktprovsregler löshund 4 jan 2021 (träff NÄU-arbetsgrupp)
Sverige
Moment
Moment 1 Sök

Finland

Norge

Sverige

Dialogläge januari 2021

Stör skillnaden avelsvärdering ?

Ja eller Nej

Sverige lägger två alternativ, ett utan krav på
älgarbetstid eller ett med nordisk anpassning dvs
krav på älgarbetstid. Finland/Norge vill premiera Kan ha en viss innverknad
hundar som visar att de kan arbeta med älg från
upptag till provtids slut.

Ja eller Nej

Sverige lägger två alternativ, antingen med eller
utan poängavdrag. Sverige vill kunna göra en bra
uppföljning av långa förföljanden, utan att
hunden får stopp på älgen, via faktauppgift i
avelsregister typ Hitta Älghund. Hund med långt
förföljande ska märkas med särskild symbol

Mom 4 Ståndskallets kvalitet

Krav på älgarbetstid

Ja

Ja

Mom 5 Vilja att förfölja

Poängavdrag långt förföljande
utan försök till omställning

Nej, inget poängavdrag men långt förföljande
utan ny älgkontakt registeras i skogskortet

Nej, inget poängavdrag men långt förföljande
utan ny älgkontakt registeras i skogskortet

Kan hanteras i en avelsvärdering utifrån uppgifter
i finska/norska skogskorten. Avelsgruppen
uppdrag klara ut hur skapa gemensamt underlag
för avelsvärdering som gör det möjligt följa upp
hundar med långa förföljanden utan att uppnå ny
kontakt med älg (fast eller gångstånd). Kunna se
släktskap...

Mom 6 Förmåga ställa flyende
älg (stött av provgrupp?)

Krav på ståndskall vid provets
slut för högsta poäng

En omställning per stöt får
tillgodoräknas
Stötning ska utföras av
provgrupp eller tydlig extern
störning

Ja

Ja

Ja eller Nej

Sverige lägger två alternativa utformningar,
antingen krav på tre "rena omställningar" eller
nordisk enighet krav på fast ståndskall vid
provtids slut.. Finland/Norge tänker att krav fast
ståndskall provtids slut stimulerar till hårdare
stötningar tidigare för att hunden ska uppnå krav
på förföljande i mom 5 mellan omställningarna.

Nej flera kan tillgodoräknas då älgen flyr av sig
själv. Pågår diskussion

Ja

Ja

Se nedan.

Nej, pågår diskussion

Ja men ett undantag under provdagen medges
om hurnd skällt 30 minuter före det älgen flyr
med ny omställning

Ja men ett undantag under provdagen medges
om hurnd skällt 30 minuter före det älgen flyr
med ny omställning

Finland diskuterar att ev ställa krav på stöt av
provgrupp för att tilldela 10 poäng.

General (S1)

#

Kan ha innverknad

