
Innspill til årsmøtet i Gudbrandsdal EHK om endringer i Jaktprøvereglene for løshund. 

 

Vi vil først referere til møte i Oslo Omr.EHK den 18.01.2020 hvor 12 elghundklubber møtte med sine 

representanter. Rapporten fra dette møtet er ikke tatt hensyn til fra LK, noe vi mener er sterk 

beklagelig. Slik vi tolker endringene som nå er lagt frem er dette helt å holdent Finland sine forslag og 

vi ønsker ikke å gå for dem i sin helhet. 

M:1.   

Tillegg til endringen fra LK er at det står i setning «Hunden skal så langt som mulig søke uavbrutt de 

første 60 minuttene, men naturlig forflytning tillates «fra PG.» 

M:2.  

Endringer støttes i sin helhet. 

M:3. 

Ikke enig i reduksjon av vekttall fra 1,5 til 1.  

(Begrunnelse er at vi mener det er en av de beste egenskapene en elghund har og vi må ikke glemme 

hvordan vi fikk avlet frem standegenskapene i elghunden. Det var de beste standhundene det ble 

avlet videre på) 

M:4. 

Vi foreslår at det blir redusert krav til 2 støkkinger og 2 gjentak. 

(I dagens situasjon med rapporter fra forskerhold, og dyrevernsorganisasjoner som er så på både mot 

de lange jakttidene så bør vi være i forkant med å redusere stressfaktor for elgen. Prøvereglene bør 

også være formet slik at det er mulig å gjennomføre dem i veiløse områder. Dette er knapt 

gjennomførbart slik det er i dag. Henviser også til rapport fra 18.01.2020 hvor 12 klubber deltok.) 

M:5. 

Endringer støttes i sin helhet. 

M:6. 

Ikke enig i forslaget om taus hund mellom gjentak og henviser til vårt forslag i M:4 at 2 støkkinger og 

2 gjentak er nok for 10 poeng. Da med begge gjentak minst 30 min lostid. Hunden skal heller ikke 

måtte stå i fast los ved prøvetidens slutt for å få 10 p. 

(Henviser til begrunnelse vi har referert til på M:4.) 

M:7. 

Innstiller vi til å beholde de gamle reglene med vekttall og tabell i sin helhet. 

M:8. 

Innstiller vi til å beholde de gamle reglene i sin helhet, men raseforskjeller skal hensyntas. 

M:9. 

Innstiller vi til å beholde de gamle reglene i sin helhet, men raseforskjeller skal hensyntas. 



Enig i at dommer skal brukes skjønn dersom elgen jager mye på hunden eller om den loser på flere 

elger. 

 

M:10. 

Enig i endringer i sin helhet. 

 

 

Fåvang 04.02.2021 

Mvh. 

Prøveledelsen i Gudbrandsdal EHK. 


