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Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Egil Skogum Finn J. Smikop Olav Kåre Solvang

Premie

Sum prestasjonspoeng 69,0 Premiering endags prøve 2 Premie

Premie

Sporing 8 1 8,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering

Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 6 2 12,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng

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

 Evne til å finne elg 7 3 21,0

Oppførsel ved søk etter elg. 7 1 7,0

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

 Konklusjon:en ung hund som i dag er noe uheldig med å konstantere hvor elgen står, dette skuldes nok varierende 

værforhold under prøven.Samarbeider meg godt med sin fører.Moment nr 4 lite prøvet. Kaffi avholdt under prøven

12:15 Fox lady jobber intenst på været, kommer inn på varm fersk møkk etter elg, hun leter etter vær men finner ikke annet en 

spor som vi følger etter frem til 1250.Tar da av.

13:15 vi får nærkontakt med rådyr, Foxy lady viser ikke intresse av å jakte på dette.

13:45 intet mer hender som har betydning for prøvens resultat.prøven avsluttes i terrenget

10:15 Foxy lady markerer på overvær, og forserer frem på en nylig brukt feing.Overværs arbeid 80 m.Forserer forover.

11:20 Dommer og fører ser elg ku med kalv tar ut på 80 m.Foxy lady har jobbet med disse på været i ca 20 min, uten å komme 

i posisjon på disse slik hun får syn, ca 280 meter overværs  arbeid i forkant av observasjonen. 

Hundefører tar Foxy lady med på le side av observasjonen og hun går da direkte inn på sprangsporene av dyregruppen.

08:30 inn på sprang spor og varm møkk etter elg som har tatt ut. Vi sporer etter frem til 0905. Overvær ca 80 m.Tar av

09:10 Vi forserer forover da dommer får se hjortekolle på ca 100 m.Foxy Lady får ikke vær eller syn av denne, men viser tydlig 

at noe er i luften og forsetter på været vekk fra observasjonen.

09:15 Vi kommer inn ett område som er preget av kyr i, vi tar derfor av og forflytter /jakter østover på området.

Klokken: Hendelsesforløp:

07:15 Start ute i terrenget Sør østt bris 3 m s.Klarvær.

08:15 Hunden markerer vilt i nærvær, går med høyt hevet hode på vær frem til. 

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig Liten Prøven slutt kl 13:45

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Barmark Meget bra Stor Start kl. 07:15
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