
Röstningsmall reviderade jaktprovsregler löshund älg 

1 Godkänns förslag till reviderade jaktprovsregler 2021-01-11 ver 12 slutligt förslag av 
projektgrupp 

JA Antal röster: 
NEJ Antal röster: 

 
Om nej vinner är detta klubbens slutliga beslut 
Om ja vinner - gå vidare och fatta beslut om vilket av nedanstående alternativ som klubben förordrar. 
 
Moment 4 ståndskallsarbetets kvalitet 
Finland och Norge har krav på älgarbetstid i mom 4. Två alternativ att ta ställning till. 
Alternativ 1 (inget krav på älgarbetstid – innebär att Sverige har en egen lösning i moment 4) 
Alternativ 2 (krav på älgarbetstid – innebär att momentet skulle vara helt lika Finland och Norge). 
 

2 Vilket alternativ ska klubben förorda i moment 4? 
Alternativ 1 Antal röster: 
Alternativ 2 Antal röster: 
Avstår Antal röster: 
Beslut Klubben förordar i moment 4 alternativ:  

 
Moment 5 vilja att förfölja flyende älg 
Sverige har i rapport 1 uttalat att hundar med långa förföljanden ska belastas med poängavdrag. 
Finland och Norge tänker inte lägga in poängavdrag men kan redovisa långa förföljanden utan att hunden får stopp 
på älgen. Två alternativ att ta ställning till. 
Alternativ 1 (långt förföljande utan att få stopp på älgen medför poängavdrag enligt rapport 1 – innebär att Sverige 
har en egen lösning i moment 5) 
Alternativ 2 (långt förföljande utan att få stopp på älgen ger inget poängavdrag men registreras tydligt i 
Provdata/Hitta Älghund så att det går avelsvärdera – innebär att momentet skulle vara helt lika Finland och Norge). 
 

3 Vilket alternativ ska klubben förorda i moment 5? 
Alternativ 1 Antal röster: 
Alternativ 2 Antal röster: 
Avstår Antal röster: 
Beslut Klubben förordar i moment 5 alternativ:  

 
Moment 6 förmåga att ställa flyende älg. 
Finland och Norge tänker ge 10 poäng i momentet till hundar som skäller fast ståndskall vid provtids slut. Tanken 
bakom förändringen är att stimulera till mer kraftfulla stötningar före sista stöt. Den svenska versionen av mom 6 ger 
10 poäng till hund mer tre rena omställningar. Två alternativ att ta ställning till.  
Alternativ 1 (10 poäng ges hund med tre ”rena” omställningar – innebär att Sverige har en egen lösning i moment 6 - 
krav på 3 rena omställningar för 10 poäng. 
Alternativ 2 (10 poäng ges till hund som skäller fast ståndskall vid provtids slut – innebär att Sverige ställer samma 
krav som Finland och Norge för 10 poäng i momentet. 

4 Vilket alternativ ska klubben förorda i moment 6? 
Alternativ 1 Antal röster: 
Alternativ 2 Antal röster: 
Avstår Antal röster: 
Beslut Klubben förordar i moment 6 alternativ:  

 


