
Jakt med Bandhund! 

Bandhundprøver 
Randsverk 16.-17. august 

Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 
Gubrandsdal Elghundklubb 



Litt om bandhundjakt 
Bandhundjakt blir ofte kalla «den lydløse jakta».  Her skal hund og fører på en 

så stille og rolig måte som mulig prøve å komme i synskontakt med dyret. Hun-

den skal på en tydelig måte vise hvor dyret står, og så lede jeger/prøvegruppa 

fram dit.  Hunden skal «tåle» å se dyret uten at den blir for ivrig. Den skal forhol-

de seg rolig, slik at det er mulig for føreren å kunne avgi et sikkert skudd i en 

jaktsituasjon.  

Dommeren poengsetter da prestasjonen etter 5 momenter. Prøvetida er 6 timer, 

den kan forlenges om det er arbeid med elg mot slutten. Det er mulig å ta fersk-

spordelen for ettersøkshunder under ei bandhundprøve.  Da må fører gi beskjed 

om det i forkant, og prøva må bedømmes av en dommer som også er ettersøks-

dommer. 

 

Bandhundjakta har flere fordeler: 
 Du kan trene året rundt 
 Du får et nært forhold til hunden din, og lærer å lese den 
 Du vet alltid hvor hunden din er, og kan avslutte når du ønsker det 
 Du kan ta med hunden å gå vekk fra dyret, dersom det er «feil» dyr 
 Det er liten risiko for konflikt med rovdyr 



Randsverk som prøveområde 
Randsverkprøva går i områder som er svært godt egna for bandhund.  
Det er ofte grov, oversiktlig furuskog med innslag av myrområder.  
Dette gir prøvegruppa muligheter til å se elgen på lengre avstand, og 
selve innpåstillinga blir enda mer spennende.  Mulighetene for premie-
ring er god i slikt landskap! 
 

Bandhundprøve 

På ei bandhundprøve blir du bedømt i desse momenta: 
 

Prestasjonsmoment                              Poengskala  Vekttall 
1. Oppførsel ved søk etter elg         0 - 10        1 
2. Evnen til å finne elg                           0 - 10          3 
3. Oppførsel når den stiller innpå elg       0 - 10            3 
4. Oppførsel framfor/ved syn av elg          0 - 10          2 
5. Sporing                                                    0 - 10           1 
Sum max. prestasjonspoeng = 100   
 

PREMIERING 
Felles for alle premiegrader er at hunden må oppnå minst 7 poeng i 
sporing.  
Til 1. premie som bandhund kreves minst 75 poeng sammenlagt. Hun-
den må oppnå minst 7 poeng i alle moment. Dommer må ha sett elgen.    
Til 2. premie som bandhund kreves minst 65 poeng sammenlagt. Hun-
den må være bedømt i alle moment og ha oppnådd min. 6 poeng i mo-
ment 2.  
Til 3. premie som bandhund kreves minst 50 poeng sammenlagt. Hun-

den må være bedømt i alle moment. 



 

Samarbeid mellom Jotunfjell Fjordane og 

Gudbrandsdal EHK 

Spennende dager i unike terreng! 

16. og 17. august 

Kontaktperson:  

Finn Smikop  (tlf 905 14 284) 

 

1 dags samla kr 1000,- 

2 dags samla kr 1800,- 

Kontonr. 2085. 25. 18104 

Randsverkprøva 

Begge klubbene arrangerer 

også bevegelige prøver. Dvs 

at du kan gå prøve når som 

helst innenfor prøveperioden 

1. juli – 20. desember.  


