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Bilaga kompromissförslag mom 3 och moment 5 

Moment 3 

Svensk vilja enligt utkast jaktprovsregler version 8 dvs den version det finns majoritet för idag. 

Förmåga att ställa älg i upptaget poängsätts enligt följande: Poäng 
 
Fast ståndskall (6.8) på upptagsplatsen (6.24) i minst 90 min 

  
10 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 60 min.  
Eller fast ståndskall i minst 90 min efter en kort förflyttning (200 - 300 m) 

 
9 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 45 min 8 
Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 30 min 7 
Fast ståndskall i minst 30 min efter en kort förflyttning (200 - 500 m).           
Eller hunden hittas i fast stånd och upptagsplats går inte fastställa varken 
via spårtecken eller PBP. 

 
 

6 
Fast ståndskall i minst 30 min efter en längre förflyttning (500 –1000 m) 5 
Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 20 min 4 
Fast ståndskall på upptagsplatsen eller efter förflyttning, i minst 10 min. 3 
Fast ståndskall på upptagsplatsen eller efter förflyttning, i 1 - 10 min. 2 
Älgen förflyttar sig efter upptaget därefter inget skall eller enstaka skall.  1 
Inget upptag trots älg i området 0 
Inget upptag K 

 

Norskt kompromissförslag mom 3 att ta ställning till om vi kan tillämpa denna tabell i stället 

Förmåga att ställa älg i upptaget poängsätts enligt följande: Poäng 
 
Fast ståndskall (6.8) på upptagsplatsen (6.24) i minst 90 min 

 
10 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 60 min.  
Eller 90 min sammanhängande fast ståndskall med älg i sakta rörelse 
upp till 500 m.  
Eller fast ståndskall i minst 90 min vid en förflyttning upp till 300 m 

 
9 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 45 min  
Eller 60 min sammanhängande fast ståndskall med älg i sakta rörelse 
upp till 500 m.  
Eller fast ståndskall i minst 60 min vid en förflyttning upp till 300 m 

 
8 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 30 min  
Eller 45 min sammanhängande fast ståndskall med älg i sakta rörelse 
upp till 500 m. 
Eller fast ståndskall i minst 60 min vid en förflyttning upp till 500 m 

 
7 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 20 min  
Eller 60 min fast ståndskall vid en förflyttning upp till 1000 m.   
Eller hunden hittas i fast stånd och upptagsplats går inte fastställa 
varken via spårtecken eller PBP och därefter minst 45 min fast 
ståndskall. 

 
 

6 

Fast ståndskall på upptagsplatsen i minst 10 min  
Eller fast ståndskall i minst 30 min vid en förflyttning upp till 500 m.          

 
5 

Fast ståndskall i minst 30 min vid en förflyttning upp till 1000 m. 
Eller fast ståndskall i minst 60 min vid en förflyttning över 1000 m. 

 
4 

Fast ståndskall i minst 30 min vid en förflyttning över 1000 m. 3 
Fast ståndskall på upptagsplatsen i 1 - 9 min  
Eller fast ståndskall i minst 10 min vid en förflyttning över 200 m 

 
2 

Fast ståndskall 1 - 9 min vid en förflyttning över 200 m 1 
Älgen förflyttar sig efter upptaget därefter inget eller enstaka skall (fast 
ståndskall under en (1) min.). 
Eller inget upptag trots älg i området 

 
0 

Inget upptag K 
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Moment 5  

Svensk vilja enligt utkast jaktprovsregler version 8 dvs den version det finns majoritet för idag 
oförändrade sträckor men tillägg med röd text efter önskemål Finland/Norge. 

Sammanlagt förföljande = sammanlagda förföljandesträckor under ett enskilt upptag 
Enskild förföljandesträcka med omställning = förföljandesträckan från stöt tills hunden ställer om 
älgen till omställning (minst 10 min sammanlagt fast ståndskall) 

Vilja att förfölja flyende älg poängsätts enligt följande: Poäng 
Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag (6.15) minst 4 km  
Eller en enskild förföljandesträcka med omställning på minst 2,5 km                                                                     
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 60 min. 

  
 

10 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 3,5 km.      
Eller en enskild förföljandesträcka med omställning på minst 2,0 km                                                                     
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 50 min. 

 
9 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 3 km.           
Eller en enskild förföljandesträcka med omställning på minst 1,5 km                                                                     
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 40 min. 

 
8 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 2,5 km.         
Eller en enskild förföljandesträcka med omställning på minst 1,0 km                                                                     
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 30 min. 

 
7 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 2 km.                                                                    
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 20 min. 

 
6 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 1,5 km.                                                               
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 10 min. 

 
5 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 1 km.                                                                    
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 7 min. 

 
4 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 0,7 km.                                                                
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 5 min. 

 
3 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 0,5 km.                                                                 
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 3 min. 

 
2 

Sammanlagt förföljande vid enskilt upptag minst 0,3 km.                                                                
Utan PBP:  sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp minst 1 min. 

 
1 

Hunden förföljer inte flyende älg 0 
Kan inte bedömas/gångstånd till naturhinder eller enbart gångstånd. K 
Inget upptag K 
Korrigering för långa förföljanden (L).  
Poängavdrag tilldelas om hunden förföljer flyende älg utan att 
åstadkomma något ståndarbete/kontaktskall under förföljandet 

 

L1: Enskilda förföljandesträckan (6.15) överstiger 10 km.                                                                                                                                       
Utan PBP; sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp, vid ett upptag över 100 minuter. 

 
- 3 

 
L2: Enskilda förföljandesträckan överstiger 15 km.                                                                                                                                       
Utan PBP; sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp, vid ett upptag över 150 minuter. 

 
- 4 

L3: Enskilda förföljandesträckan överstiger 20 km.                                                                                                                                             
Utan PBP; sammanlagd tid förföljande/återgång tills hund tillbaka hos 
provgrupp, vid ett upptag över 200 minuter. 

 
- 5 
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Finska tabellen för bedömning moment 3. 

Eftersom så få tyckte den var intressant då jag frågade tidigare skickar jag bara med den för 
kännedom så ni känner till dagsläget. 

 

 90 60 30 10 
0,1 km 10 9 8 5 
0,3 km 9 8 7 4 
0,5 km 8 7 6 3 
1,0 km 6 5 4 2 
2,5 km 5 4 3 1 
5 km eller mer 2 1 0 0 

 


