
A. Slipp klokken  (  første slipp legges inn her)   
    - det klokkeslett da hunden slippes i søk. 

 

B. Fant elg kl 

- det klokkeslett da dommeren konstaterer at hunden har funnet elg med eller uten los. 

 

C. Søkstid, min   (  A til B i minutter )

- den tid i minutter som gått fra hunden slippes i søk til uttak. 

 

D. PG forflytning under søket, km 

- den avstand som PG har gått under søkstiden, fra slipp til uttak.  

 

E. Avstand til uttak, km 

- avstand til uttak er den tilbakelagt strekning (  Bakkemålt )  under søksturen, eller om man 

ikke bruker peil så er det avstand mellom PG og uttaket. -

 

dessuten tas alltid avstanden fra PG 

til uttaket  (feks. 1,5 / 0,8 eller 0,8 / 0,8)->  (  Bakkemålt / Luftlinje )  

 

F. Los i uttaket, min 

- tid for fast los i uttaket eller i dens umidelbare nærhet. 

 

G. Forflyttning 90 min fra uttak, km. 

- sammenlagt avstand i km som elgen forflytter seg de første 90 min etter uttak. 

- om forflyttningen kommer av noen spesiell årsak skal dette skrives i feltet for anmerkninger. 

 

H. Lostid, min 

- den sammanlagte lostid som dommeren konstaterer, men ikke den tid som evt har gått med 

til etterjag. Summen av I + J 

- pauser under 2 min. Regnes som lostid. 

 

I. Fast los, min 

- fast los i minutter 

- som fast los betraktes los, der elgen sakte går omkring i samme område.  

 

J. Ganglos, min 

- ganglos i minutter, den tid som er fast los eller etterjag tas ikke med. 

 

K. Første gjenntak med fast los, min 

- første gjenntak med fast los i minutter.  

 

L. Elgarbeidstid, min 

- total tid i minutter fra uttak, som hunden har fast los, ganglos, påhengelighet eller tar kontakt 

og gjennoptar elgarbeid. 

- elgarbetstiden kan bestå av flere intervaller 

 

M. Arbeidsvei, km 

- hundens totale forflyttning, som skjer under arbeid med elg. 

 

N. Støkkinger, stk 

- antall støkninger, som PG har gjort eller som inntreffer pga annen grunn. 

 

Fra  AV side 2.: Km , inkludert Ganglos 



0. Støkkinger, km 

- total tilbakelagt avstand, som hunden etter støkkinger forflytter seg etter elgen. 

 

P. Lengste påhengelighet med ny fast los, km 

- lengste totale avstand, som hunden henger på elg etter støkking og som resulterer i ny fast 

los. 

 

Q. Nye faste loser, stk 

- hvor mange ganger hunden får ny fast los etter støkking, spesifiseres i tid ( hvor lenge de 

varer hver gang)  

a) minst 30 min 

b) minst 10 min (< 30 min) 

c) under 10 min 

 

R. Skuddsjanser, stk 

- skuddsjanser, som noen i PG har fått under normale forhold. (elgkontakt) 

 

S. Bruken av målet, boff/min 

- bruken av målet, telles pr boff pr minutt. Det telles flere ganger i løpet av elgarbeidet. 

Resultatet er et gjennomsnitt. 

 

T. Tilbake fra skjenelg, stk 

- hunden kommer tilbake til PG etter elg som ikke vil stå. Bedømmes ikke som kontakt hvis 

hunden umiddelbart gjennopptar elgarbeidet.  

 

U. Innkallinger, stk  

- innkallinger som hunden kommer til føreren under los og straks gjennopptar losen.  

 

V. Prøven avsluttet kl. 

- det tidspunkt da prøven avsluttes med hund, eller da PG er enige om at bedømmelsen 

avsluttes. 

 

W. Snødybde, cm 

- snødybde i prøveterrenget som gjennomsnitt.  

 

X. Hunden koblet, kl. 

- det tidspunkt da hundeføreren, noen i PG eller noen utenfårstående kobler hunden etter 

prøvetidens slutt. 

 

Y. Elgtetthet, 1...3 

- PG oppfattning av elgtettheten i prøveterrenget.  

 1=svak, 2= middels, 3= god 

 

Z. Antall elg og kjønn 

- elgene (som hunden har los på) antall, alder og kjønn. 

Feks: skrives som  ku med kalv skrives: 1+1. ellers brukes ♂ hanndyr og ♀ for hunndyr. 

 

Å. Elgtetthet på området, stk/1000 mål 

- PG oppfattning av antall elger i prøveterrenget, antall pr 1000 mål 

 

-> Fra PH, side 2, Støkkinger i km UTEN Ganglos.

ELGKONTAKTER



L1. PH med ny stålos 

-total forflyttning i km som elgen og hunden har forflyttet seg pga støkk og som konstateres i 

ny fast los. 

 

L2. Losens hørbarhet, km 

- maksimal avstand for losens hørbarhet etter kontroll av PG.  

 

 

 

 

KRYSSTABELLEN 

- bare sikre iakttagelser fylles i med kryss, ingen spekulasjoner. 

 

Innkalling 

- sett x i alle de punkter som stemmer i løpet av prøvedagen. 

 

Søket 

- sett x i alle punkter som stemmer i løpet av prøvedagen. 

 

Prøven avsluttet 

-kryss bare for et alternativ. Om  ”en annen situasjon” så skriv i feltet anmerkning  

 

Avbrudd av prøven 

-kryss bare for et alternativ. Om  ”annen årsak” så skriv i feltet anmerkning. 

 

Vann 

-kryss bare når dette er konstatert 

 

Vitring 

-kryss bare når dette konstateres eller la det stå åpent. 

Vindvitring: hunden bruker helt klart vinden  

Sporvitring: hunden sporer   

 

Feil 

-kryss bare når dette er konstatert eller la det stå tomt.  
 

-> IKKE GANGLOS , Fra kolonne O




