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Förslag till reviderade jaktprovsregler att ta ställning till vid kommande årsmöte 

Vid ordförandekonferensen april 2019 antogs projektplan för revidering jaktprovsregler. Projekt-
arbetet har nu resulterat i förslag till nya jaktprovsregler för löshund älg. Förslaget överlämnas för ert 
ställningstagande vid kommande årsmöte. 

Reglerna för ledhundsprov och särskilt älgspårprov förändras inte. Jaktprovsregler löshund och 
spårprov för vildsvin senareläggs ett år, för att kunna anpassas till regelsystemet för löshund älg. 

Arbetet har pågått i två år och alla klubbar har haft möjlighet att delta med två representanter 
vardera. Allt material som producerats under de två åren har löpande redovisats på SÄKs hemsida. 

Vi bifogar ett informationsmaterial i PowerPoint som ni kan använda som underlag för presentation 
till era medlemmar, antingen före mötet eller som inledning för beslutspunkten vid årsmötet. 

Alla klubbar antog under våren 2020 förslaget till ”Rapport 1”. Den rapporten har utgjort ram/man-
dat för anpassningen till gemensamma nordiska regler. I förslaget till regler redovisas det två 
alternativa lösningar i tre moment. Att det finns alternativ beror på att anpassning till helt gemen-
samma nordiska regler går utanför den ram som ges av rapport 1. För dessa tre moment ska ni fatta 
beslut om vilket alternativ ni förordar inom er klubb. 

För att underlätta röstningsförfarandet bifogar vi en ”röstningsmall” som kan användas vid 
sammanträdet och även ligga som protokollsbilaga. 

De tre momenten med två alternativ är: 
Moment 4 ståndskallsarbetets kvalitet 
Alternativ 1 (inget krav på älgarbetstid – innebär att Sverige har en egen lösning i moment 4) 
Alternativ 2 (krav på älgarbetstid – innebär att momentet skulle vara helt lika Finland och Norge). 
Moment 5 vilja att förfölja flyende älg 
Alternativ 1 (långt förföljande utan att få stopp på älgen medför poängavdrag enligt rapport 1 – 
innebär att Sverige har en egen lösning i moment 5) 
Alternativ 2 (långt förföljande utan att få stopp på älgen ger inget poängavdrag men registreras 
tydligt i Provdata/Hitta Älghund så att det går avelsvärdera – innebär att momentet skulle vara helt 
lika Finland och Norge). 
Moment 6 förmåga att ställa flyende älg. 
Alternativ 1 (10 poäng ges hund med tre ”rena” omställningar – innebär att Sverige har en egen 
lösning i moment 6) krav på 3 rena omställningar för 10 poäng. 
Alternativ 2 (10 poäng ges till hund som skäller fast ståndskall vid provtids slut – innebär att Sverige 
ställer samma krav som Finland och Norge på 10 poäng i momentet). 
 
Beslutet vid ert årsmöte delges till vår projektledare Bert Olof Åkerström  berake@hotmail.se och 
vårt kansli info@alghundklubben.com senast den 10 mars. 
 
Styrelsen för Svenska Älghundklubben i januari 2021 
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