Nr / 2 2013-12-04 Norsk Älghund, Svart
2:a pris
KULLSKOGENS BB ISA
SE42294/2010 f 20100421 e INT UCH NO UCH SVART HUNDEN'S BRAGE N13008/05 A u
Uppf: Kullerud Arnfinn Varteig Norge Äg: Hedman Mikael Vänersborg Domare: JÖRGENSEN
CHRISTER Start: 0755
Provmarken är delvis starkt kuperad. 8.55 markerar Isa äldre spår och spillning efter ko/kalv.
9.15 vindmarkerar tiken. Vinden kantrar ofta och föraren väljer att ta en omväg för att komma
rätt i vind mot området där älgen tros vara. 10.00 markerar Isa tydligt att vi närmar oss
älg.10.45 efter 150 m. ansmygning ser vi, men inte hunden, en vuxen älg på toppen av en ås
ca 100m bort. Isa markerar tydligt riktningen där älgen befinner sig.Tiken är allt för orolig och
försvårar för föraren vid skottillfället. Älgen ger sig av och vi tar rast 11.20 till 11.40 då vi går
mot platsen där älgen sågs. Isa leder oss dit och får snabbt tag i utspåret som hon följer med
mycket god kontroll och andvänder alla sina sinnen fram till 12.20 då vi avbryter spårningen.
Fortsätter fram till provslut med tiken i sök utan att få någon mer älg kontakt. Tiken är ej
bedömd fullt ut i mom.4. Isa utnyttjar vind och terräng på ett bra sätt och går lätt i linan med ett
utmärkt samarbete med föraren. Hon har ett mycket bra vindvittringsarbete och är mycket
duktig att finna älg. Markerar tydligt när hon känner älg, ivrig.
Provet avsl. 1400 Poäng 9,7,8,4 8,=> 70
Nr / 3 2013-12-30 Norsk Älghund, Svart
1:a pris
LAXFJÄLLETS NILO
SE55444/2010 A f 20100805 e NO J(B)CH BÖVRAFALLETS BIRK N15537/04 A u Uppf:
Hansson Susann & Hansson Jan-olof Tärnaby Äg: Martinsson Kenneth Dals-Långed Domare:
HEDMAN MIKAEL Start: 0800
Start 08.00 Nilo arbetar på ett målmedvetet sätt och utnyttjar vind och terräng på ett bra sätt.
08.30 stannar Nilo och vind markerar och lyssnar. 08.55 Vind markerar Nilo och visar med fint
uppförande att älg är i närheten.09.10 går ekipaget in på spår från tidigare vindmarkering ( ca
150m) och Nilo följer spår 09.25 går Nilo över till arbete på vindvittring 09.30 Sktf på ko med
kalv (ca 70m) Nilo är stilla och lugn när älgarna drar iväg 09.33. Rast 09.35 10.00 Start
hundföraren väljer att komma upp i vind. 10.35 vind markerar Nilo 10.45 går ekipaget in på
spår 10.50 Vind markerar Nilo och fortsätter att spåra.11.15 Vind markerar Nilo stannar på ca
70m ser domaren och hundförare älg (Sktf.) Nilo markerar i vind att älg är i närheten 11.18 får
älg vind på ekipaget och drar iväg, Nilo är stilla och lugn. 11.20 Rast. 11.50 Startar spårning
där älg senast befunnit sig och, Nilo har god kontroll på spåret och följer my Prov avslutas
15.00 Sammanfattning: Nilo är en hanhund med stor jaktlust och ett bra samarbete med
föraren. Nilo är duktig till att finna älg och hunden har ett mycket fint uppförande vid markering
av älg.
Provet avsl. 1500 Poäng 9,8,8,9 8,=> 83
Nr 20 / 1 2013-11-24 Norsk Älghund, Svart
1:a pris
LAXFJÄLLETS NILO
SE55444/2010 A f 20100805 e NO J(B)CH BÖVRAFALLETS BIRK N15537/04 A u Uppf:
Hansson Susann & Hansson Jan-olof Tärnaby Äg: Martinsson Kenneth Dals-Långed Domare:
HEDMAN MIKAEL Start: 0800
Start 08.00 Vind är nordlig och måttlig. 08.10 Markerar Nilo ( lyssnar) 08.15 forsätter ekipaget
vidare i området. Nilo arbetar på ett målmedvetet sätt och utnyttjar gärna förhöjningar för att
lyssna , lukta och se. 09.20 Rast 09.45 Start Hundförararen väljer att komma bättre upp i vind
och söker vidare i markerna.10.30 markerar Nilo i vind och markerar att han vill ner i en
dalgång, hundföraren väljer att följa ner i dalgång. 10.40 finner Nilo spår som hunden följer ca
20 min. 11.00 stannar Nilo och lyssnar och markerar i vind ( riktningsbestämd). 11.10
avancerar ekipaget försiktigt fram och kommer fram i kant på hygge.( ca 150m) från tidigare
markering) Nilo markerar tydligt att älg finns i närheten.11.30 ser domare och hundförare älg
(ca 80m) Sktf. Nilo är lugn och markerar tydligt i vind att älg är i närheten.11.35 får ko med kalv
vind på ekipaget och går undan. Nilo blir inte fult provad i moment 4. 11.40 Rast. 12.15 Startar
spårning där älgarna senast befunnit sig och Nilo har god kontroll på spåret och följer mycket
bra i en halvtimme.12.4 Prov avslutas 15.00 Sammanfattning: Nilo är en hanhund med stor
jaktlust och ett bra samarbete med föraren vilket gör dom till ett samspelt ekipage. Nilo är
duktig till att finna älg och hunden har ett mkt. fint uppförande vid markering av älg.

Provet avsl. 1500 Poäng 9,8,8,7 9,=> 80

