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Katalog nr 1019

3298120 Dommer Fornes, John

SKOGSPROTOKOLL - JAKTPRØVE FOR BANDHUND

Arrangør Nord-Trøndelag Elghundklubb Klubb nr 007013 Ref. nr 35-14019

Dato 13.09.2014

Hundens navn Aila Eier Dalsaunet, Maren Røsag

Fører Per Ivar Dalsaunet Dommer. Nr

Bergli, Leif Kåre

Reg. nr NO36581/11 08.04.2010 Kjønn T Postnr/sted

9.13.2014 Postnr/sted

7717 Steinkjer

578077000196668 Rase Karelsk Bjørnhund Oppdretter

7760  Snåsa

Føreforhold Værforhold Elgbestand Tider

Godkjent Sporprøve dato

Barmark Meget bra Stor Start kl. 0610

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid min

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig Liten Prøven slutt kl 1230

Klokken: Hendelsesforløp:

0610 Starter mot øst, går ca 300 meter Aila markerer flere ganger på været, uten at det blir noe resultat, etter ca 400 meter 

markerer hun på nytt, og vi tar oss opp igjenom et plantefelt og finner nattspor etter elg, sporer dette i ca 30 min, 

0645 Da vi ser en ung okse på ca 350 meter, uten at hund har direkte vær eller ser dyret, vi prøver å ta oss litt lengre opp i 

terenget for om mulig å komme rundt og få været av oksen. 

Underveis så ser vi ku med kalv på ca 150 meter, uten at Aila ser dem eller har direkte vær av dem.

0745 Etter en runde så kommer vi på sporet av ku og kalv som gikk ut for oss tidliger, vi følger da disse sporene i 55 min, før vi 

tar av og prøver på nytt. 0940 markere brunstgrop og seng, følger sporene men det går med vinden, 

så vi prøver å flytte oss lavere i terrenget

1010-1030 Pause

1100 går igjenom et tett plantefelt med mye underveggitasjon, kommer inn i et større plantefelt der vi hører og ser sprangspor 

etter elg, men disse går også med vinden, fører velger å ta av å prøve på noe nytt.

1202 Kommer mot en kolle der vi så en okse tidligere på dagen, når vi går igjenom plantefelte, så spretter det ut en hjorte kolle 

ca 30 meter foran fører, uten at dommer eller hund ser dette, men hunden markerer dyr i nærheten.

1230 Avslutter ved veien kl 1230 uten noe mer resulteter en at hun markere sporene etter oksen, tidliger på dagen.

Konklusjon Aila er er rolig bånhund, som har vært taus og rolig hele dagen, har jobbet meget godt hele tiden, med søk etter hjortevilt, 

men mye pga vegetasjon og været, så har det ikke lyktes å komme inn på dyr, så Aila har ikke fått 

sett noen dyr. Evnen til å finne elg har vært meget god, det samme gjelder når vi har kommet inn på dyrene, men vi 

mangler syn av dyr. Sporer meget målbevist og godt, derfor blir det i dag en 2 premie.

Fra vi ser ku med kalv til vi er på deres spor så har det gått 60 min, disse følger vi i 55 min, derfor innstilles også Aila til 

sporprøvebevis.

Moment Prestasjonspoeng Vekttall Poeng

Oppførsel ved søk etter elg. 7 1 7,0

 Evne til å finne elg 8 3 24,0

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 8 3 24,0 To-dagers prøve   1 dag Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 7 2 14,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng Premie

Sporing 9 1 9,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering Premie

Sum prestasjonspoeng 78,0 Premiering endags prøve 2 Premie

TØ & STF 060705

Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Bjørn Arve Kjøglum Arnt Hammer John Fornes


