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Synpunkt/önskemål

Motivering

1 Ändamål

Avsnitt i regelboken

OK

Viktigt att jägarmässiga står kvar

2 Godkännande

OK

3 Org & genomförande

Förtydliga att prov som genomförs på annan lokalklubb

4 Fullmäktige

OK

Prio
1

2

SKALL kommuniceras med provledare i aktuell lokalklubb INNAN provstart via telefon.

5 Kollegium

OK

6 Protest

OK

7 Rätt att delta……

OK

8 Regler för hundägare/förare

OK

9 Regler för domare

Bilanvändandet skall stå kvar och förtydligas när skall hämta med bil. Idag missbrukas det en hel del.

10 Allmänt

OK

11 Bedömningsgrunder

OK

11.1 Beakt av svåra förhållanden

OK

11.2 Starkt kuperad terräng

OK

11.3 PBP och skallindikator

OK

12.1 Söktid

OK

12.2 Älgarbetstid

OK

12.3 Övrig provtid

OK

12.4 Avbrott av provet

OK

12.5 Allvarlig störning

OK

12.6 Byte av provområde

OK

12.7 Raster

OK

12.8 Nytt prov

OK

12.9 Bedömningsskala

OK

13 Bedömn. Mom och deras koeff.

OK

14 Bedömningsföreskrifter

OK

14.1 Sök

OK

14.2 Upptag

OK

14.3 Älgkontakt

OK

14.4 Inkallning

Ta bort ordet ståndskallarbete även här.

14.5 Stötning

OK

1

1

Avsnitt i regelboken
15 Bedömningsmoment
1 a.

Tempo under sök

1 b.

Sök

2 Förmåga att finna älg.

3 Förmåga att ställa i upptaget

4 Ståndskallsarbetets kvalitet
"Ståndskallets kvalitet"

5 Vilja att förfölja

6 Ställande av flyende älg

Synpunkt/önskemål

Motivering

Prio

OK
Ge 0,5 i koeff. Kan tas från 1b. Använd gärna bedömning hastighet efter rasstandard vid poängsättning

1

Söktempot är viktigare än många tror för att snabbt finna älg. Därför är det motiverat att ge koeff.

1

Sänk koeff till 1,0. Koeff på K = 5 poäng skall vara lika som övriga poäng i momentet. Avstånd skall vara fågelvägen.

1

För att ge 9-10 poäng utan PBP skall tidspannet ökas till 15-45 min. I konsekvens ses hela skalan över och höjs även på 5 poäng.

3

Tydliggör att vi bedömer efter medelsökturen. Om utm förmåga (9-10p i mom 2) bör det kunna ge >5 p i detta moment.

1

Texten "älgen stöter ihop med gruppen eller står inom synhåll" skall flyttas ner till 0-2 poängsnivån. = Dålig förmåga

2

Poängsättningen måste benas ut bättre än idag! Finns alltför många situationer idag som ej går att finna i regelboken. Bättre tabell!!!

1

Den mätbara variabeln 100 m/min vid goda förhållanden skall in i regelboken och göras tydlig och förståelig

1

Förtydliga när man skall ge K resp 0

1

"fast stånd upptag 20 min" idag 4p flyttas upp till 6p. 6p och 5 p flyttas då ner 1 steg=1p.

1

Momentet ska bedöma förmåga att ställa i upptaget därför är dagens poängsättning ologisk på 4-6 poängs.nivån.

1

Förtydliga K & 0 så att det hänger ihop med övriga moment.

2

Vi ska bedöma FS (fast stånd) i detta moment. Det står tydligt. Varför skall det då inkludera GS(gångstånd) i poängen 0-4?

1

Ståndskall = Fast ståndskall. Det går att ta bort gångstånd ur detta moment.

1

Långa förföljanden blir allt vanligare, vad är optimalt? Vi föreslår en fallande skala >5 km enligt nedanstående:

1

Förföljande skall bedömas på enskild älg/grupp. Ej som nu läggas ihop

1

Fallande poängskala from 5 km. Över 30 km skall det ges 0 poäng, 10 poäng på 3-5 km.

1

K=0 poäng

3

Momentet är idag ganska betydelselöst ur avelssynpunkt. I stort att alla hundar får fullt. Den bästa omställaren får dock inte fullt !!

1

Enstaka skall/skallserier kan tillåtas i momentpoängen 10 & 8

1

Även skenupptag som stannar skall poängsättas enligt "ställande av flyende älg"

1

Stötning och inkallning anpassas helt efter detta moment så inte fel beslut görs. Sker idag!

1

7 Skalltid

OK

8 Skallets hörbarhet

Om hunden hörs mer än 2 km skall man sätta utmärkt hörbarhet.

2

Går även att ge utmärkt om det är dåliga ytttre förhållanden och prestationen är utmärkt

2

K om det är under 20 min.

2

9 Skallets täthet & täckning

OK

Avsnitt i regelboken
10:a Samarbete

10:b Lydnad

Synpunkt/önskemål

Motivering

Prio

Samarbete skall räknas endast under fast ståndskall. Samt återgång.

2

Kontakt före 90 min räknas som brytning

2

Hunden kan kallas in tas bort ur provboken gäller poäng 5-10.

3

Lydnad provas under sök, under fast stånd men kan även testas efter provtidens slut om tid så medges. ??, alltså en tredelad bedömning av lydnad .

3

*

Prisvalörer

OK

*

Domarens berättelse

Viktigt att den fylls i, om möjligt likformigt inom SÄK. Kompletterar händelseloggen från prov start till prov slut.

1

*

Ståndskallsarbete

Detta ord skall tas bort helt ur regelbok . Det blir begreppsförvirring som det nu är i regelboken.

1

Funkar utmärkt att enbart använda orden ståndskall/fast stånd samt gångstånd.

1

Generella kommentarer :

-

Viktigt att få möjlighet till remiss efter SÄK:s sammanställning. Otydligt körschema om den möjligheten finns eller ej.
Mycket viktigt att orden : Ståndskall, gångstånd och skalltid används i regelboken. Det onödiga ordet ståndskallsarbete förvillar då det ibland menas ståndskall
och ibland även inkluderar gångstånd som det gör idag.

-

Viktigt är även att vi tydligt skiljer på bedömningsgrunderna då vi dömer utan pejl. Idag är det otydligt och det sammanblandas väldigt ofta av domarna.
Mycket viktigt är att vi får en regelbok som är tydlig. Och även skall de delar av utb mtrl och de tolkningsdirektiv in regelboken som behövs. Idag är det inte bra
och hellre några fler sidor i regelboken och att vi har allt i regelboken!

-

Domarens berättelse ska finnas ifylld utan tidsangivelser men som ett komplement till händelsebeskrivningen och ge en bild av provförloppet.

-

Om det tar mer än 120 min fast stånd innan första stöt skall orsak anges i provberättelsen.
Vad händer om pejlen går sönder efter halva provet. Får provet fortsättas och då bedömas resten av provet utan pejl.

Jaktprovskommitten i Gävleborgs ÄK

