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TØ & STF 060705

Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Bjørn Arve Kjøglum Arnt Hammer John fornes

Premie

Sum prestasjonspoeng 64,0 Premiering endags prøve 3 Premie

Premie

Sporing 8 1 8,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering

Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 5 2 10,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 6 3 18,0 To-dagers prøve   1 dag

 Evne til å finne elg 7 3 21,0

Oppførsel ved søk etter elg. 7 1 7,0

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

Konklusjon ask er en voksen handhund (6,5 år), som er ifølge eier lite brukt på jakt,men han er rolig i bandet under hele prøven, 

jobber godt, såfremt vi er i bevegelse,men med dagens temperatur 22 grader kl 03:30 og 31 grader i 

syggen når vi avslutter ved bilen så er de nesten ikke forsvalig å drive jaktprøve,men etter forholdene så klarte han dette 

bra. Sporing var han nøye med. Oppførsel fremfor og ved syn av elg ble i dag lite prøvd

men vi tok ut elg, tidlig på dagen,og da var han taus og rolig, markerte godt at det er elg i terrenget.

09:03 Fører mener å se elg i tett skog (bevegelse) noe verken dommer eller hund ser, vi følger opp dette,uten at Ask markerer 

noe adferd av elg i dette område, vi fortsetter og Ask markerer på været flere ganger og vi kommer

på seng og spor flere gannger uten å lykkes å komme innpå elg. Vi avslutter ved bilen kl 11:00

06.20 Starter på nytt og går i nord/vestlig retning,men etter kort tid markerer Ask igjen, vi kommer på ferskebeitespor og møkk 

fører velger å følge disse for å få ferdig sporing,  dette går i store deler medvind`s uten noen store

problemer, følger disse i 35 min.

07:15 Matpause til 07:45, Ask markerer på nyttspor som vi følger opp til en åskam, og delvis på overvær, vi følger disse i ca en 

time,men på grunn av meget sterk varme møtte både fører og hund ha noen drikkepauser og avkjøling

Klokken: Hendelsesforløp:

04:00 Starter fta p-plass på åsmoen og går opp mot været retning sør/øst, etter kort tid ca 04:10 markerer ask beitespor, oger 

oppe og markerer på været at det er dyr i område, men dyrene runder oss og går unna været

fører velger åsette seg for om mulig å få noe vitring fra lia nedenfor oss, uten at det lyktes noe med dette, kl 06:00 

forflytter vi oss til en annen del av terrenget.

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig Liten Prøven slutt kl 11:00

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Barmark Meget bra Stor Start kl. 0400

3271  Larvik
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