Bilaga 3
Tolkningar till nya jaktprovsregler?
Exempel:
Fråga Mom. 1a
Hunden lämnar provgruppen under lång tid. = 0 poäng
Lång tid vad är det? Kommer att bli diskussioner om detta på kollegium. Vore bra med en
anvisning.
Svar
Kan man med hjälp av pejlen, eller på annat sätt göra troligt att hunden är efter älg, eller ute
på sök, så menar vi att hunden inte har lämnat provgruppen. Ser man däremot att hunden
t.ex. uppsöker gårdar eller löper efter bilvägar och inte självmant återkommer så att provet
kan fortsätta, då har den lämnat provgruppen under lång tid.
Fråga Mom 2.
Älgen hittas snabbt. Vad är snabbt? Tolkas olika av olika personer. Bra med en anvisning.
Svar
Älgen hittas snabbt. Där menar vi att det beror på flera omständigheter vad som är snabbt,
t.ex terräng, och vindriktning i förhållande till upptagsplatsen. Här måste domaren kunna
motivera sin poängsättning vid kollegiet . Att generellt kunna avgöra vad som menas med
snabbt tror vi inte är möjligt.
Fråga Bilanvändning. Vad blir det för anvisningar där?
Hur långt skall vi följa efter en hund som bara drar iväg? Vill vi ha hundar som passerar flera
jaktområden?

Svar
Här har vi SKK´s anvisningar om användandet av bil under provet att förhålla oss till.
Fråga Tolkning av skalltid med pejl och öronkontakt. Om man hör på pejl att hunden skäller,
sen börjar man höra den med öronen på samma ställe då får man ju räkna skalltid. Om den
sen går ur hörhåll med öron men fortfarande hör på pejl att den skäller och man inte hör
den mer. Är det stopp på skalltid när den går ur hörhåll (öron)?

Svar
Samma som i nuvarande tolkningsdirektiv: Om domaren med säkerhet kan säga att hunden
är på samma ställe som man senare hör skallet, ska skalltiden räknas från den tidpunkt
hunden var stilla. Domaren ska dock så snabbt som möjligt ta sig så nära att han hör hunden.

