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Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Egil Skogum Finn J. Smikop Olav Kåre Solvang

Premie

Sum prestasjonspoeng 97,0 Premiering endags prøve 1 Premie

Premie

Sporing 10 1 10,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering

Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 10 2 20,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 9 3 27,0 To-dagers prøve   1 dag

 Evne til å finne elg 10 3 30,0

Oppførsel ved søk etter elg. 10 1 10,0

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

prøvetiden ut. Hun samarbeider særdeles utmerket med sin fører på tross av sin unge alder.Fra kl 1804 var værtrekket i 

dissfavør i perioder, der Ada gjentatte ganger beviste evnen til å finne løsninger for å komme for elg. 

18:21 Ada stopper og peker på elg ku som tar ut i en avstand på 70 m.Totalt overværs arbeid 170 m.Forsatt taus og rolig. 

Sporer etter frem til

18:52 Ada stopper på nytt og peker ut elg ku og okse på ca 80 meters avstand.Hun både ser og hører de ta ut, videre er hun 

taus og rolig.Overværsarbeid 280 m.Prøven avsluttets kl 1927 i terenget.

 Konklusjon:Ada har under prøven vist frem sine evner på en særdeles utmerket måte, videre har hun vist frem evnen til å 

finne elg i område som var preget  av husdyr dyr i spredde områder. Videre hadde hun evnen til å jakte

16:55 Ada stopper markerer og viser oss en ku i en avstand på ca 50 m, neden for oss som vi studerer i 30 sekund da Ada 

viser tydlig vilje til å forsette forover på været. Vi forserer forover 

17:11 Vi kommer inn på elg kalv som ligger,Ada ser og hører denne.Kalven reiser seg og går ut ca 30 m og stopper. Vi får da 

observere denne fremm til kl  1716.Ada Taus og rolig.Totalt oververs arbeid 600 m. Tar av

18:04 Ada har forsert via varm seng og inn på spor av elg, benyttet værtrekk av sporet på en utmerket måte frem til hun brått 

stopper og peker på 6 spiring okse i en avstand på 30 m.Totalt overværs arbeid 130 m.Tar av

14:51 Ada stopper brått opp,markerer tydelig.Pg får da se 2 elg okser komme i stor fart mot oss, den fremste så direkte på at vi 

må gi oss til kjenne.Den kaster seg da videre rundt i en avstand på 15 meter fra Ada, som i denne seansen 

forholder seg taus og rolig. Den bakerste oksen endrer retning på ca 40 m avstand.Totalt overværs arbeid 200 m.Vi tar 

videre kaffi frem til kl 1520.

16:11 Ada har forsert forover på overvær 200 m og inn på hjorte bad , med ferske færer etter elg, da får hun på nytt tak i skrått 

vær og forserer forover frem til

13:35 inn på spor, som Ada sporer delvis på overvær frem til kl 1402 da alle får se hjort ta ut på 50 m. Taus Rolig hund. Under 

denne seansen observerte vi et rådyr og 2 kje på 25 m. som Ada videre såg og hørte, men viste ingen

 interesse for. Totalt overværs arbeid 200 m. Tar av.

14:30 Ada på nytt inn på overvær av spor som hun følger i en utmerket kobinasjon av skrått vær opp mot vinden for å finne dyr 

forserer forover frem til

Klokken: Hendelsesforløp:

12:57 Prøven startes i terenget NV bris 5 m s.Klarvær og opphaldsvær.

12:58 Ada markerer tydelig på vær, inn på spor av elg, forserer forover gjennom ferske senger og natt beitespor av elg.vi finner 

videre helt varm møkk av elg.Ada forserer forover på spor frem til 1330.Tar av.

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig Liten Prøven slutt kl 19:27

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Barmark Meget bra Stor Start kl. 12:57
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