
Säsongsavslut i vårat nordligaste provområde 2017-12-06. 

Över en enklare jultallrik diskuterades årets turbulenta provsäsong av 16 domare. 

Saker vi enades om måste föras fram till SÄK (jpr-kommitten). 

¤ Alltför omständigt att fylla i prov med många händelser. (allt skulle ju bli enklare??) 
¤ Domarna använder systemet en kort period under hösten, mitt under jakten, varför årets scenario 
med nytt system som införlivades två dgr före provsäsong med åtföljande förändringar skapade stor 
förvirring, får ej upprepas. 
¤ Vem och när har detta nya beställts (oprovat och utan acceptans från brukarna (domarna). 
Inte ens stora delar av jpr-kommitten hade vetskap eller kunskap i denna nyhet med alla åtföljande 
förändringar. Är det ett självändamål för Mats-Olov Matsson och Per Svensk att skapa detta? 
Det enda Älghundssverige har varit helt eniga om är att provberättelsen SKALL vara kvar, ändå 
lyckades nämnda plocka bort den, för att åter införliva den i en krystad form ”till gagn för aveln” 
utan att ex. tider eller avstånd skulle tas med. (vad är viktigt för aveln). Hur har dessa fått mandat 
eller beställning att driva detta på ett sånt sätt att datatekniken blir viktigare än kunskapen att döma 
prov, vilket dessutom aktivt har medverkat till en minskad domarkår. 
¤ Händelseloggar känns överflödiga då samma saker finns i en domarberättelse, vilken också är 
lättare att ”följa”. 
¤ Svårt att läsa sig till händelse förloppet om inte kommentarerna är rikligt ifyllda. 
¤ Kollegieläget måste förbättras så man ser ”hela”provet utan att behöva scrolla konstant. Kollegiet 
är helt bortkastat och ej värt att bevista då man inte får något sammanhang av provet. (domarna 
uteblir). 
¤ Felaktigt ifyllda prov går ej att spara för senare support och korrigering, flytta formella kontroller 
från spara-knappen. 
¤ Domare skall kunna döma prov utan avancerad data kunskap. Skriva provberättelse samt 
poängsätta skall räcka för att man skall kunna tjänstgöra, det är väl det som är viktigast. Tekniken 
får inte vara ett verktyg som hämmar domar kåren.  
¤ Alla eniga om att en komplett provberättelse skall skrivas. 

Regler: 
Olyckligt med bristfällig regelbok. Tolkningsföreskrifter och utbildningsmaterial tillkommer, dessa 
når inte ut till alla mitt under säsongen, varför olikheter uppkommer. 
¤ Koefficient för hög på sök, skillnaden för stor på upptag utan sökrunda, och upptag med 
sökrunda.  
¤ Måste också begränsa poängen på hundar som far för långt och under lång tid innan upptag.  
¤ Ta bort 0,5 på söket och sätt på skalltid. 

Provområde 1 Norrbotten.


