
Revidering – steg 1, synpunkter 
från klubbarna



Synpunkter älgspårprov

Få klubbar har lämnat förslag:
• Ska få genomföras i mörker
• Högre poäng-/momentkrav för godkännande



Synpunkter ledhund

Få klubbar har lämnat förslag:
• Nära samarbete med Norges utveckling
• Kunna genomföras även på Kronhjort
• Minska provtiden (avser väl när momenten är prövade)

• Lägg älgspårprovet till viltspårchampionat – tidigare 
motion ÖSÄK.



Synpunkter vildsvin
Få klubbar har lämnat förslag:
• Ska samma moment bedömas olika älg/vildsvin?

• Sök bedöms inte med avstånd utan med tid även då pejl 
används?

• Önskemål om ett vidare men trängre sök, därav önskemål om 
högre poäng vid kortare längsta avstånd sök.

• Beredskap föra in löpsträcka även i dessa regler? 

• Låta rasavelsgruppen diskutera för och nackdelar med 
väsentligt olika krav?



Synpunkter löshund

Klubbarna vill:
• 69 % att upptag första söktur ska ha koeff 1,5 (men behåll K?)

• 60 % att tempo ska beaktas i sök

• 58 % att löpsträcka ska bedömas i sök

• 55 % att regeln om max 30 min sökrunda är för hård

• 50 % att väldigt långa förföljanden inte ska få full poäng

• 48 % att förföljande ska avse samma älg/älggrupp inte
sammanlagt under dagen



Synpunkter löshund

Klubbarna vill:
• 48 % att hundar, som bryter ståndarbete/kontakt flera 

gånger, ska ges poängavdrag

• 36 % att upptag första söktur ska poängsättas mer likt norden

• 34 % att inkallning under sök ska kunna prövas efter 
provtids slut i samband med att sök prövas

• 22 % att utställningskrav för första jaktstart ska slopas

• 21 % att text om användande av fordon ska ses över



Synpunkter löshund
Klubbarna har olika åsikter om:
• Jaktprovsstart vid 9 månader eller 15 månader (prio 3 –

”önskvärt men inte viktigt”)
• Söktidens längd 4 eller 4 + 1 timme 
• Prövning av sök skall genomföras efter provtids slut vid 

upptag första söktur om möjligt – ifrågasatt om 
rättvisande att pröva sök efter provtids slut.

• Inkallning av domare eller endast hundförare



Lägesanalys regler löshund

Projektledarens fundering:
• Inget av ovanstående går emot nordiskt samarbete
• 69 % har helt eller i något moment hänvisat till finska 

eller norska regler
• Inga dramatiska frågor som vi har olika åsikt om i nuläget
• Finns vissa detaljförslag – bra om vi i detta skede kan 

vänta med detaljer utan hålla mer övergripande inriktning
• Vänta med låsning av koefficienter för olika moment



Lägesanalys regler löshund
Vissa förslag stödjer inte väg mot nordiska:
• 12.2 Prov avslutas när alla moment prövade även under 

200 min – norden krav 300 älgarbete utöver 200 skalltid
• 14.3 Älgkontakt inte bara vid fast resp gångstånd
• 14.5 Stöt eller ska vi vara öppna för omställning som 

bedömningskriterie?
• 14.5 Räkna stöt även om älgen flyr utan stöt. Norge som 

Sveriges regler idag dvs krävs ”fysisk påverkan”



Lägesanalys regler löshund
Vissa förslag stödjer inte väg mot nordiska:
• Mom 4 trenden vi väntar med stöt. Norden har krav på 

tre omställningar (och tankar om att ge full poäng om 
hunden skäller fast vid provtids slut)

• Mom 5 för långt förföljande bör kunna diskuteras
• Mom 6 ställande av flyende älg – krav på tyst hund (olika 

i de tre länderna)
• Mom 6 kravet 30 min fast stånd – mer flexibelt i norden
• Mom 10 bra om vi kan vara öppna för slå samman a/b



Lägesanalys regler löshund
Övriga principiella frågor på väg mot nordiska:
• Sök bedömas genomsnitt i stället för allmänhet?
• Upptag på söktur nr 2 kan tas med i bedömning om 

gynnar hund? 
• Mom 2 Sverige använder fågelväg norden löpsträcka 

(mätt på olika sätt)
• Vid flera upptag poängsättning genomsnittspoäng mom 3
• Flera omställningar för full poäng i mom 6



Hur går vi vidare?

Projektplanen hålls tidsmässigt:
• Klubbarna tycka om andra klubbar – svar 6 okt
• Projektledaren gör sammanställning. Förslag med 

majoritet bearbetas till tydliga inriktningar för förändring
• Projektledaren tar dialog med Finland/Norge för info om 

deras tankar om sin respektive revidering



Hur går vi vidare - forts?
Projektgruppen möte nov/dec:
• Underlag för dialog om inriktning för förändringar i 

nuvarande regler ska skickas ut i god tid före möte
• Även tankar från Fi/No ska beaktas i projektgruppens 

arbete
• ”Sverigeplattform” formuleras – men;
• Förutsatt att det visar sig att det finns ett tydligt intresse 

för nordiska regler formuleras ett tydligt mandat att 
jämka så vi kan nå nordiska (om det finns sådant intresse 
hos Fi/No)



Revidering av jaktprovsregler
Riskanalys av projekt  
• Bristande förtroende kvarstår från förra revideringen 
• Sidodebatter/ifrågasättande på sociala media 
• Inlägg som inte följer SKKs policy för sociala medier
• Tidsfrister respekteras inte, jakt i stället för projekt..
• Utsedda personer tar inte hem dialog och förankrar inte 

åsikter
• Dialogen inom nordiska går inte ”i fas”
• …..
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