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NORRBOTTENS ÄLGHUNDKLUBBS ÅRSMÖTE  
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1. Justering av röstlängd 
	  
2. Val av ordförande för mötet 
	  
3. Styrelsens ansökan om protokollförare vid mötet 
	  
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet 
	  
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbens medlemmar 
	  
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
	  
7. Fastställande av dagordningen 
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15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar 
	  
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15 
	  
17. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie årsmöte eller som 
senast 15 januari anmälts tills styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till 
ärendet ska styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut 
a) Motioner 
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Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Norrbottens Älghundklubb avger härmed följande redogörelse för 57:e 
verksamhetsåret. Räkenskapsåret omfattar tiden 2015-01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsen 

Ordförande   Arne Olsson   vald 2015 

Sekreterare   Hans Broström  vald 2014 

Kassör   Lars Lundbäck  vald 2015 

Styrelseledamöter  

Åke Lundberg  vald 2015 

   Sivert Öderyd  vald 2014 

   Torbjörn Lindström  vald 2015 

   Sven-Erik Kalander  vald 2014 

   Magnus Johansson   vald 2015 

   Markus Mäkitavola  vald 2014 

Revisorer   Agnar Sjölund  vald 2015 

   David Åkerlund  vald 2015 

Revisorsuppleanter  Eric Larsson   vald 2015 

   Mats Eriksson  vald 2015 

Valberedning  Torsten Jakobsson (sammankallande) vald 2015 

   Bengt Modig   vald 2015 

   Kurt Lundgren  vald 2015 

Styrelsens Arbetsutskott 

Ordförande   Arne Olsson 

Sekreterare   Hans Broström 

Kassör   Lars Lundbäck 

 

  

  
   



	  

	  

   
 
Övriga funktionärer 
 
Utbildningsansvarig   Åke Lundberg 
 
Utställningsansvarig   Anna-Lena Angeria (adjungerad) 
  
Utställningskommissarier  Micael Nilsson (Överkalix)  
     Eva-Mari Öderyd (Luleå) 
 
Klubbmästare    Lars Lundbäck 
 
Jaktprovsledare   Magnus Johansson 
 
Dataansvarig/Hemsida  Markus Mäkitaavola 
   
   



	  

	  

OMRÅDESINDELNING JAKTPROV 
	  
	  

Kommun 
Jokkmokk-Kiruna-Gällivare 
Överkalix 
Kalix-Haparanda   
Luleå-Boden 
Arjeplog-Arvidsjaur-Älvsbyn-Piteå 
Övertorneå 
Pajala   
   

Områdesledare 
Sivert Öderyd   
Kent Hjelm 
Tomas Johansson  
Tomas Gard                
Leif Nilsson  
Karl-Erik Harnesk 

	  	  	  Filip Rantatalo 
 

	  
LOKAL AVELSGRUPP 

	  

	  
Gråhund Tore Revholm 
Karelsk Björnhund Kjell Larsson 
Laikor Daniel Cedering  
Jämthund Vakant 

	  
	  

MEDLEMMAR 
	  

 
 
Vid årsskiftet 2015/2016 var medlemsantalet 1177 st, en ökning med 14st medlemmar. 

	  
SAMMANTRÄDEN 
	  

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 st. protokollförda styrelsemöten samt 
telefonmöte och mailmöten. Arbetsutskottet har använt sig av telefon och e-mail i sitt 
arbete.  
. 
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REPRESENTATION 
	  

	  
På Svenska Älghundklubbens årsstämma 2015 i Bollnäs (Gävleborgs älghundklubb) 
representerades klubben av Åke Lundberg, Arne Olsson och Bo Eriksson.  

	  

SM 
Bergslagens älghundklubb var arrangör av SM 2015, Arne Olsson och Sivert Öderyd var 
NÄK:s representanter på ordförandekonferensen. 

	  
	  
	  
REPRESENTANTER 
	  
SM 
Norrbotten representerades av Gråhundstiken Dammvikens Ralli-Hirvi med ägare Mattias 
Olsson och placerade sig på tredje plats med 81 poäng, vid SM i Bergslagen. 

	  
	  
	  
Näk:s domarrepresentant vid SM 
Tomas Gard var Norrbottens representant vid SM i Bergslagen. 

	  
	  
	  
 
Utbildningsverksamheten 2015 

 
Under februari genomfördes en grundutbildning i Gällivare. Det var 7 st. nya elever från norra 
delen av länet. I början på mars genomfördes en grundutbildning för 9 st. nya elever från 
övriga länet. Under året har 6 nya domare blivit klara och några har hunnit tjänstgöra under sin 
första säsong.  

 
Åke Lundberg 
Utbildningsansvarig NÄK 

 
 
 



Avelsgruppens Verksamhet 2015!!

Jämthund:  Vakant       
Gråhund:    Tore Revholm 
Laikor:   Daniel Cedering 
Karelsk Björnhund:  Kjell Larsson 

Karelsk Björnhund  
 
År 2015 registrerades 125 hundar av dessa var 21 importer, det är ungefär samma nivå som tidigare 
år. 
Inavelsgraden är svagt sjunkande och var under året 1,7 % beräknad på 5 generationer. 
Andelen HD belastade hundar ligger på c:a 25% av de undersökta, eller c:a 10 individer. 
Under de senaste 10 åren har man i Sverige hittat 7 hundar med olika grader av katarakt.  
Ett fortsatt avelsutbyte med Finland är ett måste för utvecklingen av rasen.  
Man skall dock vara mycket selektiv vid val av avelsdjur och importer. 
 

Kjell Larsson avelsråd 
       
         
 

Gråhund 
 
Avelsrådet har fått en hel del förfrågningar om valpar och täckhundar under året. Under december 
och januari har det varit speciellt många. Förslag är lämnade till dessa. Under året har jag deltagit i 
en avelskonferens i Rättvik. Många intressanta föreläsare fanns där. En viktig bit är att knyta 
kontakter med andra avelsråd. Svenska Gråhundsklubben har startat ett arbete med att stärka 
avelsrådgivningen. Ett första telefonmöte har genomförts med deltagande från hela landet. Hoppas på 
ett bra samarbete i framtiden. 
 
        Tore Revholm avelsråd  
 
 
 
Laikor 
 
Avelsrådgivningen sköts numera centralt från Laikaklubben, NÄK:s lokala avelsrådgivare har sagt 
ifrån sig uppdraget från och med 2015 års utgång. 
 

 

 



	  

	  

Klubbmästerskapet 2015 
	  
Årets klubbmästerskap genomfördes den 21-22/8 med BBK:s anläggning i Rågraven som 
tävlingscentrum. På grund av den rådande värmen så kom det endast 30 av inbjudna 40 
hundar till start. Dåliga vittringsförhållanden med svag vind, dimma och värme gjorde att 
pristagarprocenten blev lägre än vanligt. Många av de älgar som hittades verkade ha lätt att ta 
till flykten. 
 
Segrare och Klubbmästare blev gråhundstiken DAMMVIKENS RALLI-HIRVI, ägare 
Mattias Olsson Bälinge. Tiken fick ett förstapris på 85 poäng. Förare var Linda Rao. 
 
På andra plats med ett förstapris på 81,5 kom jämthunden SAIVOBERGETS ROY, ägare Bo 
Lundström Koler. 
 
På tredje plats med ett förstapris på 78 poäng kom jämthunden SUNDERBYNS ADDE, ägare 
Mattias Eriksson Älvsbyn. 
 
Styrelsen för Norrbottens Älghundklubb vill tacka alla som jobbat intensivt med detta. 
Markägare som upplåtit sina marker, vägvisare, domare, kollegiedeltagare, personal i köket 
som kämpat i värmen. KM-organisationen i övrigt som jobbat med att söka fram marker, 
ordna vägvisare, ordna lokalerna, skaffa domare och allt annat. 
 
Slutligen ett stort tack till våra sponsorer som bidragit till dessa tävlingar. 
 

 
Klubbkampen Norrbotten – Österbotten  
 
Klubbkampen genomfördes lördagen den 5/12 med jaktsugan i Sexsjö, Purmo som 
tävlingscentrum. Österbottens hundar tog idag en övertygande seger med tre förstapris och en 
nolla mot Norrbottens ett förstapris och tre nollor. NÄK har två inteckningar i vandringspriset 
och ÖÄK en. 
Resultatet blev 263 poäng för ÖÄK och 115 poäng för NÄK. 
Ett stort tack för ett mycket välarrangerat och trevligt arrangemang. 
 
 
 

Utställningar 2015 
	  
Överkalix 1, Skogsvallen 2015-03-01 
 
Totalt 211 deltagande hundar. Varav rasfödelning/domare: 
 
Domare: Lennart Holmsten (58st hundar totalt) 
 
Norsk Älghund Grå, exkl. juniortikar     46 st. 
Norsk Älghund Svart       1 st. 
Svensk Vit Älghund       1 st. 
Karelsk Björnhund        8 st. 
Hälleforshund        2 st. 
 



	  

	  

Domare: Arild Berget (61st hundar totalt) 
 
Jämthund, Hanar, exkl. juniorer           29 st.  
Östsibirisk Lajka     31 st.   
 Västsibirisk Lajka       1 st. 
 
Domare: Petra Högberg (51st hundar totalt) 
 
Jämthund, tikar     51 st. 
 
Domare: Anna Lena Angeria (41st hundar totalt) 
 
Jämthund, juniorhanar    12 st. 
Norsk Älghund Grå, juniortikar   29 st. 
 
 
 
Luleå, Arcus 2015-06-07 
 
Totalt 121 deltagande hundar. Varav rasfödelning/domare: 
 
Domare: Eva Widstrand (53st hundar totalt) 
 
Norsk Älghund Grå     34 st. 
Norsk Älghund Svart      1 st. 
Karelsk Björnhund       7 st. 
Östsibirisk Lajka     11 st. 
 
Domare: Harry Tast (68st hundar totalt) 
 
Jämthund                 66 st. 
Svensk Vit Älghund         2 st. 
 
 
Överkalix 2, Brukshundsklubben 2015-08-02 
 
Totalt 119 deltagande hundar. Varav rasfödelning/domare: 
 
Domare: Lennart Holmsten (74st hundar totalt) 
 
Jämthund                       74 st. 
 
Domare: Harry Tast (45st hundar totalt) 
 
Norsk Älghund Grå     23 st. 
Norsk Älghund Svart                        1 st. 
Svensk Vit Älghund        2 st. 
Karelsk Björnhund                              7 st. 
Östsibirisk Lajka     11 st. 
Västsibirisk Lajka        1 st. 
 
	  	  



	  

	  

JAKTPROV 
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Jaktprovssäsong 2015 är över och vi kan konstatera att det genomförts 441 löshundsprov, 73 
spårprov samt 5 ledhundsprov. Totalt blev det 519 domardagar. Vi har haft 98 olika domare 
aktiva under hösten. Antal genomförda prov minskade mot 2014 med 73 stycken. Några av 
förklaringarna är nog att föret satte stopp lite tidigare denna höst för några provområden 
samt att vi inte hade fullt startfält på klubbmästerskapet p.g.a. värmen. Styrelsen vill tacka 
alla funktionärer som gjort det möjligt att genomföra alla dessa prov.  
 
Magnus Johansson, Jaktprovsansvarig 
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Utmärkelser 2015 
 
 

Flitigaste domare: Lars Pettersson Älvsbyn (28 lösprov och 4 spårprov).  
 

Klubbmästare: Gråhundstiken DAMMVIKENS RALLI-HIRVI SE22441/2011  
1:a pris 85 poäng. Ägare: Mattias Olsson. 

 
Jaktjournalens vandringspris: Hund under två år med högsta poängen, 
Gråhundshanen JOKIOKSAN KING JAEGER, 94,5 poäng. Ägare Henrik Lyngmark 
Gällivare 

 
P-E Engströms minne: Björnspjutet. Gråhundshanen JOKIOKSAN KING JAEGER, 
94,5 poäng. Ägare Henrik Lyngmark Gällivare 

 
SCA POKALEN: (Yngsta förstapristagare) Jämthundstiken JÄMTMYRENS HEXA 
SE53187/2014. 1 pris 76 poäng. (Ålder 1 år 15 dagar) Ägare Helena Henriksson 
Jokkmokk  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Motion nr 1 
Boden 2016-01-14. 
Motion angående KM–för älghundar . 
Dagens system bygger på en startavgift  på 600:- skr  eller vad som beslutas. 
Mitt förslag är en anmälningsavgift på 300:- skr samt en startavgift på 300:- skr eller vad 
som beslutas. 
Anmälningsavgiften återbetalas ej. 
Startavgiften betalas när inbjudan kommer  som tidigare. Kan återbetalas efter styrelsebeslut. 
Ändringen är för att slippa administrera  och ge  bättre förutsättningar för reservhundar  att 
planera  för eventuell start. Många  anmälda  hundar har  ej tänkt starta. (Fjolåret ett undantag. ) 
Tycker ej att man skall behöva hamna runt 20-30 reservhund för att få fullt startfält . 
 
 
Karl-Erik Guldhag. 
 
 
 
Motion nr 2 

Motioner till NÄK.s årsmöte 2016 

Motion nr 2:Ändring i förfarande när man anmäler till löshundsprov. 

Jag anser att man tar bort dagens system där man kan anmäla till max tre löshundsprov direkt 
man anmäler till prov, då det skapar en massa merarbete för dom som hanterar proven . Det blir 
besvärligt att hålla koll på vilka prov som står i tur när man kommit in en bit i provsäsongen 
eller ska man lämna ut proven i exakt den ordningen dom kommer in? Det verkar vara olika i 
hur det fungerar inom de olika provområdena . Sedan är det ju så att det kan kringgås hur 
många prov man kan anmäla till när man anmäler till flera olika provområden ,en del hinner 
med att få fler än tre provstarter innan en del har fått något erbjudande om någon provstart alls 
och det skapar onödig irritation bland folk, med all rätt men det är så att det går ut över oss som 
hanterar proven med många otrevliga telefonsamtal som följd. 

Mitt förslag är att man skrotar dagens system och ersätter det med ett nytt system där man bara 
kan anmäla till ett prov åt gången under hela provsäsongen och samtidigt tar bort begränsningen 
på tre löshundsprov. Nekade provstarter makuleras (ingen återbetalning) om inte veterinärintyg 
finns. Proven SKALL gås inom en vecka från de läggs ut ,för att förhindra att domare blir 
liggande med hundar som inte kommer till start 

Förfarandet går till så att man anmäler till ett prov och när man fått ett erbjudande om provstart, 
då först kan man anmäla till nästa löshundsprov. Det skulle bli mycket lättare för dom som 
lägger ut proven då det alltid är den hund som är på tur för provstart som är först på listan. . 

Roger Stenström 

 

 

 

 



	  

	  

 

 

Motion nr 3: Möjlighet att göra elevtjänstgöring med egen hund. 

Det blir fler utbildningstillfällen då man kan gå tjänstgöring med egen hund och då går det 
fortare att bli färdiga för aspirantprov då man får fler provtillfällen , För oss här uppe i 
Norrbottens inland är det av största vikt då det är mycket långa avstånd. Ex Vi kan ha en elev i 
Kiruna som har anmält egen hund på prov men kan idag inte gå elevtjänstgöring på den ,trots att 
det är en utbildningsdomare som skall döma hans hund. samtidigt har vi väldigt få anmälda 
hundar från Kiruna området . Då kan det bli så att han får gå elevtjänstgöring i Jokkmokk, då 
det bara finns utbildningsdomare i Gällivare och Jokkmokk.Det blir en resa på 22 mil enkel väg 
och då kan det bli svårt att motivera dom att åka så långt. Att man idag hänvisar till etiken när 
man ska gå elevtjänstgöring med egen hund är ju väldigt märkligt då man misstänkliggör en hel 
domarkår, för i vad ligger logiken. Vad händer då när en domare dömer en annan domares hund 
är det ingen etik idet?  

Roger Stenström 
 
 
 
 
Motion nr 4 
Motionären	  hemställer	  till	  klubbmötet:	  Att	  ni	  röstar	  för	  att	  vi	  skall	  behålla	  våra	  nuv.	  
jaktprovsregler	  i	  ytterligare	  5	  år.	  Bifogar	  följande	  mtrl.	  för	  klarläggande.	  
	  
	  Det	  finns	  ett	  beslut	  i	  Svenska	  Älghundklubben	  (SÄK)	  att	  en	  avelsutvärdering	  SKALL	  göras	  på	  
våra	  nuvarande	  regler	  med	  13	  moment,	  vilket	  blir	  omöjligt	  om	  det	  blir	  nya	  regler.	  Det	  finns	  
inte	  heller	  något	  som	  säger	  vad	  som	  är	  DÅLIGT	  i	  nuvarande	  regler.	  Inget	  är	  sagt	  om	  kostnader,	  
vilka	  pejlar	  som	  blir	  ett	  måste,	  handhavande	  av	  dessa,	  finns	  inget	  sagt	  om	  provberättelse	  mm.	  
Som	  jag	  ser	  det,	  finns	  det	  INGET	  i	  det	  nya	  förslaget	  som	  förbättrar	  den	  praktiska	  jaktbarheten	  
hos	  våra	  hundar.	  De	  Svenska,	  Finska	  och	  Norska	  reglerna	  kommer	  INTE	  att	  bli	  Gemensamma	  =	  
LIKA,	  på	  grund	  av	  ett	  nytt	  svenskt	  förslag.	  Inriktningen	  mot	  avel	  eller	  tävling,	  lagstiftning	  och	  
den	  allmänna	  synen	  på	  kontrollerad	  hundhållning	  samt	  jaktkultur	  i	  resp.	  land	  omöjliggör	  lika	  
regler.	  Avelsutbytet	  länderna	  emellan	  ökar	  hela	  tiden,	  argumentet	  ang.	  bättre	  avelsutbyte	  
med	  nya	  regler,	  får	  INTE	  bekostas	  med	  priset	  av	  sämre	  regler.	  
Nedan	  följer	  sammanställning,	  samt	  förklaring	  i	  enskilda	  moment.	  
Belysta	  skillnader	  från	  Svenska	  13-‐momentsreglerna	  till	  SÄK´s	  förslag	  till	  Finsk-‐
Norska	  regler	  samt	  kommentarer	  om	  SÄK´s	  förslag	  till	  Nordiska.	  
Allmänna	  skillnader	  utanför	  momentbedömningen.	  
	  
Norsk-‐Finska	  regler	  har	  360min	  söktid	  
Svenska	  13	  Moment	  240min.	  
SÄK´s	  förslag	  anger	  ingen	  söktid.	  
	  
Norsk-‐Finska	  regler	  får	  döma	  120	  min	  i	  mörker	  dessutom	  anges	  mörker	  när	  man	  inte	  kan	  
fylla	  i	  skogskort	  utan	  extrabelysning.	  	  
Svenska	  13	  Moment	  inte	  alls	  i	  mörker.	  
SÄK´s	  förslag	  anger	  ingenting	  kring	  detta	  men	  eftersom	  det	  är	  lagstadgat	  förmodas	  det	  bli	  lika	  
som	  idag.	  Norska-‐nordiska	  godtar	  arbete	  på	  kronhjort,	  liktydigt	  med	  arbete	  på	  älg.	  



	  

	  

	  
Norsk-‐Finska	  regler	  får	  starta	  från	  9	  mån.	  ålder	  
Sverige	  från	  12	  månader.	  Motion	  om	  9	  månaders	  startålder	  är	  avslagen	  av	  SKK.	  
1.Tempo	  under	  sök	  Ett	  moment	  där	  vi	  kan	  utvärdera	  om	  en	  hund	  springer	  snabbt	  eller	  
sakta	  under	  sök.	  
Detta	  är	  ett	  separat	  moment	  i	  SÄK´s	  Nordiska	  förslag	  lika	  dagens	  13	  moment.	  
	  
Detta	  bedöms	  inte	  separat	  i	  Norge	  och	  Finland.	  
2.	  Sökets	  omfattning	  
Här	  bedömer	  vi	  hundens	  förmåga	  att	  göra	  en	  söktur,	  dvs	  lämna	  hundföraren	  för	  att	  söka	  älg	  
och	  sedan	  leta	  sig	  tillbaka,	  för	  att	  sedan	  ge	  sig	  ut	  på	  sök	  igen.	  
Här	  markerar	  vi	  med	  ett	  K	  när	  vi	  inte	  kunnat	  bedöma	  sök,	  detta	  för	  att	  särskilja	  och	  inte	  
förväxla	  med	  hundar	  som	  visat	  upp	  ett	  sök.	  Dessutom	  belastar	  vi	  hundar	  som	  lämnar	  
provgrupp	  under	  lång	  tid,	  max	  1p.	  i	  mom.	  
SÄK´s	  förslag	  till	  Nordiska	  har	  man	  höjt	  som	  de	  norsk-‐finska	  reglerna	  till	  koefficienten	  till	  1,5	  
och	  tabellen	  är	  snarlikt	  den	  finska	  bedömningen,	  bortsett	  från	  att	  det	  svenska	  förslaget	  vill	  ha	  
ett	  K	  på	  upptag	  under	  första	  tur.	  Då	  koeff	  höjts,	  ökas	  värdet	  i	  momentet,	  hund	  som	  inte	  visar	  
sök	  (K)	  ökar	  poängskörden,	  från	  dagens	  5p	  till	  7,5	  p.	  
	  
I	  Norge	  och	  Finland	  bedömer	  det	  sök	  efter	  en	  angiven	  tabell,	  däremot	  finns	  inte	  K	  (kan	  inte	  
bedömas)	  med	  vilket	  betyder	  att	  man	  ger	  hunden	  en	  siffra.	  Siffran	  man	  ger	  kan	  ha	  flera	  olika	  
betydelser	  vilket	  gör	  momentet	  omöjligt	  att	  utvärdera	  ex.	  6x1,5	  =	  9	  p.	  kan	  betyda	  att	  
hunden	  tagit	  upp	  på	  första	  turen	  0	  –	  399m.	  bort	  eller	  ”Sökmönstret	  är	  inte	  lika	  effektivt,	  
sökturerna	  är	  på	  1km	  eller	  mera.	  Tempot	  är	  bra	  och	  största	  avstånd	  till	  provgruppen	  är	  mera	  
än	  400m,	  eller	  sökturerna	  är	  mellan	  5-‐10	  min.”	  Det	  innebär	  att	  man	  premierar	  en	  hund	  med	  
en	  siffra	  som	  inte	  visat	  sök,	  dvs.	  upptag	  på	  första	  tur.	  Vi	  vet	  att	  den	  hittar	  älg	  under	  vissa	  
förutsättningar	  men	  vi	  har	  inte	  en	  aning	  om	  den	  kan	  söka	  på	  älgtomma	  marker.	  Den	  kanske	  
inte	  lämnar	  föraren	  om	  den	  inte	  har	  vittring	  vilket	  inte	  är	  ovanligt	  bland	  jaktljumma	  hundar,	  
men	  den	  bedöms	  med	  samma	  poäng	  som	  hunden	  som	  söker	  5-‐10	  min	  eller	  400-‐	  1km.	  
Hundar	  som	  inte	  har	  någon	  återgång	  under	  sök	  (gör	  inga	  sökturer)	  premieras	  med	  upp	  till	  12	  
p.	  i	  momentet.	  
	  
3.	  Förmåga	  att	  finna	  älg	  
Här	  har	  Norsk-‐	  Finska	  regelverket	  en	  mer	  tydlig	  bedömning	  med	  hjälp	  av	  en	  tabell	  som	  tydligt	  
anger	  olika	  avstånd	  och	  tänkbara	  scenarier.	  
	  
Det	  som	  däremot	  särskiljer	  från	  det	  svenska	  är	  att	  man	  väljer	  att	  straffa	  en	  hund	  som	  
metodiskt	  söker	  under	  ex.	  älgglesa	  förhållanden	  med	  texten:	  
”Bra	  förmåga	  att	  finna	  älg.	  Älgen	  hittas	  efter	  en	  LÄNGRE	  TIDS	  	  sökande	  fastän	  terrängen	  och	  
förhållandena	  skulle	  varit	  goda	  för	  ett	  snabbt	  upptag	  med	  hjälp	  av	  sinnena	  5-‐6	  p.”	  
Medan	  man	  ger	  9-‐10	  poäng	  för	  texten:	  ”Utmärkt	  förmåga	  att	  finna	  älg:	  
Älgen	  hittas	  snabbt	  sedan	  hunden	  kommit	  på	  älgens	  uppehållsplats	  eller	  fått	  vetskap	  om	  
den	  med	  sina	  sinnen	  och	  avståndet	  är	  mer	  än	  0,8km”.	  	  
Det	  kan	  i	  praktiken	  bli	  så	  att	  en	  hund	  som	  söker	  metodiskt	  i	  älgglesa	  marker	  en	  LÄNGRE	  TID	  
innan	  den	  hittar	  en	  älg	  straffas.	  Om	  en	  hund	  blir	  borta	  lång	  tid,	  måste	  hämtas,	  släpps	  på	  
nytt,	  tar	  upp	  snabbt	  över	  800m,	  belönas	  den	  med	  	  9-‐10p	  i	  mom.	  (Upptag	  på	  första	  turen)	  enl.	  
Norsk-‐Finska	  	  regler	  	  samt	  förslaget.	  
	  
	  
	  



	  

	  

4.	  Avstånd	  till	  upptagsplats	  
Detta	  finns	  inte	  i	  Norsk-‐Finska	  regler,	  detta	  är	  inbakat	  i	  momentet	  förmåga	  att	  finna	  älg.	  
Det	  samma	  gäller	  för	  SÄK´s	  förslag	  till	  Nordiska.	  
	  
5.	  Förmåga	  att	  ställa	  älg	  i	  upptaget	  
Liknande	  moment	  i	  Norsk-‐Finska	  Regler	  och	  SÄK’s	  förslag	  men	  med	  några	  tydliga	  skillnader.	  
Koefficienten	  är	  ökad	  till	  1,5x.	  I	  Sverige	  vid	  upptag	  på	  öppen	  plats	  ex.	  kalhygge	  är	  det	  
accepterat	  med	  en	  förflyttning	  till	  skogskanten.	  	  
SÄK’s	  förslag	  till	  Nordiska	  anger	  samma	  som	  Finsk-‐Norska	  regler.	  
	  
I	  Norsk-‐Finska	  reglerna	  anges	  om	  upptaget	  sker	  på	  öppen	  plats,	  öppet	  hygge	  eller	  öppen	  myr	  
skall	  inga	  poängavdrag	  göras	  fast	  den	  söker	  skydd	  i	  skogskanten	  (500m).	  	  
	  
I	  Sverige	  har	  man	  idag	  krav	  på	  90min	  för	  att	  uppnå	  10x1	  =	  10p.	  
SÄK’s	  förslag	  krav	  på	  90	  min	  för	  10x1,5	  =15p.	  
I	  Norsk-‐Finska	  reglerna	  har	  man	  krav	  på	  60	  min	  för	  10x1,5	  =	  15p.	  
	  
I	  Norskfinska	  regler	  och	  SÄK’s	  förslag	  ger	  man	  1x1,5p	  =	  1,5	  p	  till	  en	  hund	  som	  inte	  skäller	  på	  
upptagsplatsen	  med	  texten.	  ”Älgen	  förflyttar	  sig	  efter	  upptaget,	  därefter	  
inget	  skall	  eller	  enstaka	  skall 1p”. 
 
I	  dagens	  Svenska	  ges	  0p	  för	  ett	  sådant	  uppträdande.	  	  
”Inget	  ståndskall	  på	  upptagsplatsen,	  hunden	  skäller	  mindre	  än	  1	  min	   
på	  upptagsplatsen”.	  
	  
I	  13	  moments	  reglerna	  är	  upptagsplatsen	  bestämd	  till	  en	  cirkel	  med	  en	  radie	  om	  100m.	  
dvs.	  3,14	  Ha.	  	  
I	  SÄK’s	  förslag	  är	  radien	  200m	  vilket	  ökar	  upptagsplatsen	  till	  hela	  12,56Ha	  
I	  Norsk-‐Finska	  regler	  är	  upptagsplatsens	  radie	  200m	  dvs.	  12,56	  Ha.	  
	  
6.	  Ståndskallsarbetets	  kvalité	  
Här	  är	  förslaget	  som	  i	  Finland,	  med	  ökad	  koefficient	  till	  x1,5,men	  inget	  krav	  på	  älgarb.tid.	  
	  
Här	  har	  man	  i	  Sverige	  möjlighet	  att	  få	  som	  högst	  10x1,0	  =	  10p.	  för	  att	  få	  detta	  krävs	  200	  min	  
fast	  ståndskall	  två	  stötar	  och	  ett	  skottillfälle	  efter	  90min.	  
Här	  har	  Norsk-‐Finska	  regler	  möjlighet	  att	  få	  10x1,5=	  15p.	  För	  att	  uppnå	  detta	  krävs	  200min	  
fast	  ståndskall	  minst	  tre	  skottillfällen	  och	  minst	  tre	  stötar.	  För	  att	  uppnå	  detta	  krävs	  även	  
300min	  älgarbetstid.	  Älgarbetstiden	  finns	  med	  som	  ett	  kriterium	  att	  uppfylla	  vid	  varje	  poäng	  
för	  skalltiden.	  
7.	  Vilja	  att	  förfölja	  flyende	  älg	  
Här	  har	  Sverige	  som	  krav	  att	  uppnå	  10x1,0	  =	  10p.	  att	  hunden	  sammanlagt	  ska	  ha	  förföljt	  älgen	  
minst	  3km	  eller	  30	  min.	  
	  
Norsk-‐Finska	  reglerna	  har	  kravet	  5km	  eller	  60min.	  
	  
SÄK’s	  förslag	  är	  identiskt	  med	  Finsk-‐Norska	  reglerna.	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

8.	  Ställande	  av	  flyende	  älg	  
Sverige	  har	  för	  10x1,0	  =	  10p.	  2	  förnyade	  ståndskall	  om	  minst	  30	  min	  vardera.	  I	  Sverige	  räknas	  
det	  inte	  som	  stöt	  om	  hunden	  skäller	  gångstånd	  vid	  förflyttningen.	  Lika	  som	  förslaget.	  
Norsk-‐Finska	  har	  för	  samma	  nivå	  10x1,0	  =	  10p.	  2	  förnyade	  ståndskall	  om	  30	  min	  samt	  
ytterligare	  ett	  om	  minst	  10	  min.	  Däremot	  får	  man	  räkna	  som	  en	  stöt	  trots	  att	  hunden	  skäller	  
gångstånd	  vid	  förflyttningen.	  Detta	  enligt	  utbildningsmaterialet	  ’hirv_3_2015’.	  
	  
9.	  Skalltid 
Här	  är	  tabellen	  för	  tiderna	  exakt	  lika	  men	  Sverige	  ger	  1,0	  x	  vilket	  betyder	  att	  man	  som	  mest	  
kan	  erövra	  10p.	  I	  Sverige	  har	  man	  som	  krav	  att	  ”Den	  gångståndtid	  som	  får	  inräknas	  i	  skalltiden	  
FÅR	  EJ	  överstiga	  den	  fasta	  ståndskalltiden”.	  
	  
Norsk-‐Finska	  har	  0,5x	  Vilket	  gör	  att	  man	  som	  mest	  kan	  få	  5p	  för	  detta	  moment.	  
Och	  man	  får	  räkna	  in	  hela	  gångståndstiden. 
	  
SÄK’s	  förslag	  behåller	  begränsningen	  av	  tillgodoräknande	  av	  gångstånd	  likt	  13	  moment,	  i	  
övrigt	  lika	  Norsk-‐Finska. 
	  
10.	  Skallets	  hörbarhet	  
Näst	  intill	  identiskt	  i	  bägge	  regelverken.	  
	  
Men	  Finska	  (ej	  norska)	  versionen	  av	  dagens	  nordiska-‐regler,	  medger	  10	  p,	  endast	  efter	  
180min	  skalltid. 
	  
11.	  Skallets	  täthet	  och	  täckning	  
Här	  är	  tabellerna	  ganska	  lika	  med	  små	  skillnader.	  
13	  moment	  har	  70	  skall/min	  för	  10p.	  
Norsk.Finska	  har	  75	  skall/min	  för	  10p.	  
SÄK’s	  Förslag	  identiskt	  med	  Norsk-‐Finska	  reglerna.	  
	  
12.	  Samarbete	  
Detta	  moment	  är	  hopslaget	  i	  Norsk-‐Finska	  reglerna	  med	  momentet	  lydnad.	  
SÄK’s	  förslag	  till	  Nordiska	  är	  att	  ha	  detta	  i	  eget	  moment	  med	  koefficient	  0,5.	  
	  
13.	  Lydnad	  
Detta	  moment	  är	  hopslaget	  i	  Norsk-‐Finska	  reglerna	  med	  momentet	  Samarbete.	  
Den	  bedöms	  i	  delar.	  Under	  sök,	  under	  älgarbete	  och	  efter	  provtidens	  slut.	  
Hund	  HELT	  utan	  lydnad	  under	  provdagen	  belönas	  med	  3	  lydnadspoäng,	  
dessutom	  medger	  Norsk-‐Finska	  regler	  att	  man	  har	  chans	  att	  testa	  en	  inkallning	  efter	  
provtidens	  slut.	  
	  
SÄK’s	  förslag	  är	  att	  sänka	  koefficienten	  till	  0,5	  men	  behålla	  tabellen	  likt	  dagens	  13	  moment. 
	  
Sammanfattning	  
Hela	  inriktningen	  på	  det	  föreslagna	  Nya	  regelverket	  går	  EMOT	  vad	  både	  SKK,	  och	  största	  delen	  
av	  landets	  löshundsägare	  vill	  ha. 
Det	  nya	  premierar	  hundar	  utan	  kontakt	  under	  sök.	  Inga	  sökturer	  ger	  7,5	  istället	  för	  5p. 
Det	  nya	  premierar	  hundar	  som	  tar	  upp	  på	  1:a	  turen	  på	  långt	  håll	  och	  straffar	  hundar	  som	  söker	  
med	  bra	  kontakt	  under	  längre	  tid,	  för	  att	  sedan	  ta	  upp	  älg,	  på	  ett	  jaktligt	  hanterbart	  avstånd. 



	  

	  

Det	  nya	  premierar	  hundar	  som	  är	  sämre	  att	  ställa	  älg	  på	  upptagsplatsen	  (större	  upptagspl.). 
Det	  nya	  premierar	  hundar	  med	  ännu	  längre	  förföljande	  än	  vad	  dagens	  regler	  står	  för,	  trots	  att	  
de	  flesta	  av	  dagens	  prisprov	  har	  en	  10:a	  i	  förföljande.	  Hundarnas	  förmåga	  i	  detta	  moment	  har	  
nått	  taket.	  VARFÖR	  det	  rätta	  vore	  att	  sänka	  koeff.	  eller	  ha	  en	  vändande	  skala. 
Det	  nya	  minskar	  värdet	  av	  lydnad,	  vilket	  kommer	  att	  ge	  fel	  signaler	  för	  intresset	  att:	  genom	  
avel	  och	  eget	  engagemang	  jobba	  FÖR	  lydiga	  hundar. 
All	  denna	  försämring	  kommer	  att	  ytterligare	  försvåra	  eller	  omöjliggöra	  vår	  strävan	  att	  behålla	  
statusen	  för	  löshundsjakt	  i	  dess	  nuvarande	  form. 
I	  frågan	  ang.	  SKK:s	  nya	  Jakthunds	  policy	  har	  SÄK	  likt	  alla	  övriga	  specialklubbar	  tagit	  del	  av	  och	  
godkänt	  skrivningen.	  SÄK	  har	  dessutom	  föreslagit	  en	  ändring	  av	  formuleringen	  ang.	  lydnad,	  till	  
ett”	  ÖNSKEMÅL,	  VIKTIGT	  ATT	  STRÄVA	  MOT	  och	  en	  viktig	  egenskap	  att	  ta	  hänsyn	  till,	  då	  man	  
väljer	  hundar	  för	  avel”.	  Trots	  detta	  är	  SÄK’s	  nya	  föreslagna	  regelverk	  en	  premiering	  av	  SÄMRE	  
kontakt	  och	  SÄMRE	  lydnad,	  detta	  MOT	  SIN	  EGEN	  ÖNSKAN	  OCH	  STRÄVAN? 
	  
Vi	  har	  ett	  arv	  att	  förvalta	  då	  våra	  förfäder	  förstod	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  hund,	  som	  med	  sitt	  
uppträdande	  och	  skall	  vägleder	  föraren	  fram	  till	  viltet!	  	  
Vi	  ser	  med	  stor	  oro	  på	  denna	  utveckling	  som	  beskrivs	  i	  ett	  nytt	  regelverk	  och	  det	  betyder	  att	  vi	  
INTE	  kan	  medverka	  till	  att	  försämra	  de	  specifika	  egenskaperna,	  som	  minskar	  betydelsen	  av	  
viktiga	  moment	  som	  t.ex.	  Ståndegenskaper	  och	  samarbetsvilliga	  hundar.	  
	  
Jaktproven	  är	  ett	  viktigt	  avelsinstrument	  för	  att	  kunna	  behålla	  eller	  förändra	  egenskaper	  hos	  
våra	  hundar	  och	  då	  vill	  vi	  höja	  betydelsen	  i	  våra	  avelsmål	  av	  de	  viktiga	  momenten!	  Dessutom	  
finns	  ett	  beslut	  i	  SÄK	  att	  nuvarande	  regler	  skall	  avelsutvärderas,	  varför	  ett	  nytt	  regelverk	  skulle	  
omintetgöra	  detta. 
	  
Ett	  rimligt	  avelsmål	  är:	  
Premierar	  hundar	  med	  kontakt	  i	  sökmomentet	  som	  tidigare,	  hittar	  älg	  omedelbart	  K	  (=	  5	  p).	  
Koff.	  1,0	  som	  tidigare.	  
	  
Premiera	  hundar	  som	  ställer	  på	  upptagsplatsen	  inom	  en	  radie	  på	  100	  m	  höj	  koff.	  till	  1,5.	  	  
	  
Premiera	  hundar	  som	  själva	  avslutar	  ett	  förföljande	  efter	  max	  3	  km	  och	  återkommer	  till	  
föraren,	  hundar	  med	  längre	  förföljande	  och	  måste	  hämtas	  med	  bil	  0	  p.	  Utom	  vid	  fara	  för	  
hundens	  liv!	  Sänk	  koff.	  I	  vilja	  att	  förfölja	  till	  0,5. 
	  
Premiera	  hundar	  med	  lydnad	  2	  lyckade	  inkallningar	  10	  p	  koff.	  1,0	  som	  tidigare.	  	  
	  
Premiera	  hundar	  med	  ett	  eget,	  jaktklokt	  samarbete,	  under	  sök,	  älgarbete,	  samt	  förföljande,	  höj	  
koff	  till	  1,0. 
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