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Katalog nr 1008

3801495 Dommer Solvang, Olav Kåre

SKOGSPROTOKOLL - JAKTPRØVE FOR BANDHUND
Arrangør Gudbrandsdal Elghundklubb Klubb nr 007010 Ref. nr 35-16011

Dato 25.07.2016

Hundens navn Kaisa I I Eier Sæta, Bjørn

Fører Sæta, Bjørn Dommer. Nr

Sæta, Bjørn

Reg. nr NO34153/15 20.02.2015 Kjønn T Postnr/sted

Postnr/sted

2670 Otta

578098100487032 Rase Norsk Elghund Grå Oppdretter

2670  Otta

Føreforhold Værforhold Elgbestand Tider

Godkjent Sporprøve dato

Barmark Meget bra Stor Start kl. 14:55

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig Liten Prøven slutt kl 21:25

Klokken: Hendelsesforløp:

14:55 Start i prøve terreng sø 3/m/s opphaldsvær.

15:00 inn på ferske ferer etter elg, sporer etter frem til kl 1545.utmerket sporing. Tar av.

17:05 Kaisa stopper opp, marker tydelig at vi er nær dyr, dommer ser bevegelse på skrå nedenfor oss på ca 100 m, Kaisa 

forserer forover i rolig tempo frem til.

17:09 Kaisa viser tydelig iver, PG får se elg ku ta ut på ca 80 m. Taus og rolig hund. Totalt overværs arbeid 140 m. Tar av.

17:45 PG får se Hjort kolle på 100m.Kaisa har ikke syn, hørsel, eller vær av denne, vi jobber oss opp mot vinden men 

mislykkes i forsøket da hjorten tar ut.Tar av.

17:54 Kaisa inn på spor etter elg, sporer etter fram til kl 1800 da får alle se elg ku med kalv på 250 m i bart lende ovenfor oss. 

Kaisa ser de tar ut men mangler vær. Kaisa taus og rolig. Tar av.

18:47 PG får se elg ku med tvillinger på 30 m. Kaisa ser og hører disse ta ut, men mangler vær. Taus og rolig hund. Tar av.

20:00 Inn på ferske spor etter elg, sporer etter delvis på overvær i perioder der Kaisa tydelig markerer at vi nærmer oss dyr. 

Forserer forover i rolig tempo.

20:20  Kaisa stopper opp, marker tydelig på vær, brått spisser hun ørene, og vi hører at dyret tar ut. Totalt overværs arbeid 

200m. Forserer forover frem til.

20:22 Inn på Ferske spor og varm møkk etter elg.Tar av.

21:25 Prøven avsluttes ved bro,Intet mer hender som har betydning for prøves resultat.

 Konklusjon: Kaisa er en meget lovende ung hund som viser frem sin evne til å jakte på en utmerket måte under hele 

prøvetiden,men var i dag noe uheldig med skiftende værforhold, tross dette klarte hun på en

overbevisende måte å få vist frem sine kvaliteter i samarbeid med sin rutinerte fører.30 minutts Kaffi pause avholdt under 

prøven. 

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

Oppførsel ved søk etter elg. 8 1 8,0

 Evne til å finne elg 8 3 24,0

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 7 3 21,0 To-dagers prøve   1 dag Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 9 2 18,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng Premie

Sporing 10 1 10,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering Premie

Sum prestasjonspoeng 81,0 Premiering endags prøve 1 Premie

TØ & STF 060705

Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Egil Skogum Finn J. Smikop Olav Kåre Solvang




