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x x 6 t 0

76,0
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2 x

3 x

4 x

5 x

Sum prestasjonspoeng 76,0 Premiering endags prøve 1 Premie

TØ & STF 060705

Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Egil Skogum Finn J. Smikop Olav Kåre Solvang

Sporing 8 1 8,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 8 2 16,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng Premie

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 8 3 24,0 To-dagers prøve   1 dag Poeng Premie

Oppførsel ved søk etter elg. 7 1 7,0

 Evne til å finne elg 7 3 21,0

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

11:45 Vi får se og høre elg kvige ta ut på 30 m.kvigen stopper opp og Tiril ser og hører denne, litt urolig hund.Totalt 

overversarbeid 130 m.Tar av.

12:13 Prøven avsluttes ved bil.

 Konklusjon:Tiril jakter under hele prøvetiden, men pga skiftendel vær trekk får vi ikke full utelling denne dagen.Totalt 

observerte vi 9 elger denne dagen, uten at vi lykkes med arbeid på alle under de rådene omstendigheter og 

forhold.

09:10 Dommer og fører ser kvige på 100 m Tiril har ikke vær av denne, forserer mot den,vi får da øye på en annen kvige på 

motsatt side, men Tiril får hverken syn eller vær av disse.Forserer  forover frem til 

09:30 Tiril markerer tydlig vær av dyr, forserer forover frem til

09:43 Alle får se elg ku og tvillingkalver på 100 m. Taus og rolig hund.Totalt oververs arbeid 300 m.Tar av.

11:15 Vi ser og hører en årings kvige ta ut på 50 m.Tiril har ikke vær av denne men ser og hører når den tar ut.Taus og Rolig 

hund.Tar av.

11:30 inn på spor av elg, sporer etter frem til

05:15 Start ved bil.Nø svak vind ca 3 m/s

05:20 Tiril får kort overværs trekk inn på spor av elg følger desse frem til hun får nytt overvær av dyr.Totalt overværs arbeid 50 

m.

05:30 Inn på sprangspor og varm møkk av elg.sporer etter frem til  06.05.meget bra sporing.Tar av

06:45 Avholder kaffi pause Tiril er aktiv under pausen .vi starter på att 0715 og forserer forover. 

07:20 Dommer og fører ser elg ku og kalv ligge i myrkanten på ca 300 m, Tiril får ikke vær, ei heller ser hun dem så vi forsøker 

å runde for å få vær, men da har elgene tatt ut.Tar av

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig

Klokken: Hendelsesforløp:

Liten Prøven slutt kl 12:13

Barmark Meget bra Stor Start kl. 05:15

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Hundens navn Tiril Eier Elserud, Kjell W

Godkjent Sporprøve dato

2643 Skåbu

Føreforhold Værforhold Elgbestand Tider
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