
Skillnader gällande löshundsprov i Sverige

En återkommande kritik är att det döms och bedöms olika inom SÄK. Såsom 
tidigare aviserats skall vi komma närmare en ensning av HUR vi genomför, 
bedömer och poängsätter ett prov. 

Efter att ha erhållit svar från samtliga lokalklubbar (utom 3) har svaren 
granskats och det visar på att en ensning är både efterfrågad och nödvändig.

Någon kanske kan tycka att det är onödigt att vi ska ha enhetliga regler och att 
SÄK inte skall styra detta medans andra efterfrågar detta. Nedanstående beslut 
att tillämpa skall ses i skenet av att ensa oss alla och därigenom skapa likvärdiga
förutsättningar för hur vi ska göra. Alla kanske inte blir nöjda utifrån sin egen 
uppfattning men vi kan inte ha olika synsätt längre på det viktigaste vi gör för 
en avelsvärdering.  Härigenom tas också bort en misstanke att det är enklare 
att skapa ett bra provresultat på ett visst område.

Av svaren att döma så finns det en beskrivning att på många håll görs rätt och 
på ett visst sätt men detta återspeglas tyvärr inte i hur proven redovisats i Hitta 
Älghund och som visar något annat.

1. Organisation

 Organisationen inom ett områdes genomförande av kollegie varierar stort. Det
finns områden som har mer än 90 prov på ett kollegie. Det finns också områden
som har ett stort antal provledare och fullmäktige inom samma område.

Tidigare har frågats över vad en aspirant resp elev skall kunna se på Provdata 
efter sitt eget elev – eller aspirantprov.  Även här är landet delat. Några anser 
inga begränsningar, några anser öppet för elev att se domarens prov men inte 
aspirantens, medan några anser både elev och aspirant skall kunna se allt.

Tillämpning : 

Inom ett område skall finnas en Fullmäktige med en ställföreträdare, det skall 
finnas en Provledare och dennes reserv. En Provläsare skall finnas. 

Elev skall tillåtas se domarens prov som stöd i sin utbildning. Aspirant , som 
självständigt skall kunna återge provet, skall inte se provet. 

Detta skall ändras på Provdata så endast de med rätt behörighet återfinns 
såsom Fullmäktige och dess stf, Provledare och Provläsare. 



Antalet prov som behandlas under ett och samma kollegie skall i undantagsfall 
överskrida 30 stycken.

2. Bedömning 0-pris och KEB

KEB och 0 pris prov skall behandlas inom ordinarie kollegie och inte av ett fåtal 
innan eller efter ordinarie kollegie. Dessa prov är lika viktiga ur avelssynpunkt 
och skall behandlas som sådana.

3. Stötning

Här är landet helt delat och för innevarande jaktprovsår finns all anledning att 
ensa detta. I de nya provreglarna finns detta tydligare angivet.

Tillämpning: 

Strävan skall vara att låta hunden skälla 90 min fast stånd innan första stöt. 

4. Söktid

Söktid, vi upplever att det kan variera kraftigt även inom samma lokalklubb och 
provområde och att det ibland tas onödig höjd. 

Tillämpning:

Det finns ingen anledning att centralt från klubb/provledare bestämma 
klockslag då söktiden är slut då det kan vara stora skillnader från dag till dag på 
senhösten (barmark och mulet kontra snö och klart). Domaren avgör.

5. Provberättelsen

Provberättelsen, i vissa fall används uttryck från boken för att motivera 
poängsättningen ex mycket bra hörbarhet för 7-8 poäng medans det ibland 
skrivs om trevliga hundar med mäktig stämma, ursinnigt tempo etc,etc. Tider 
och sträckor används sparsamt hos vissa men nästintill 100-procentigt hos 
andra.

Tillämpning:

Uttryck från boken skall användas för att motivera poängsättning.



6. Momenten

MOM1b: Vid 0 poäng avsluta provet efter 60 min eller fortsätta?

Tillämpning:

Vid 0 poäng skall provet vara avslutat efter 60 minuter.

MOM2: Inget upptag= K eller 0? 

Poängsättningen spretar, det finns en tumregel och när den frångås saknas ofta
motivering till varför.

Tillämpning:

Generellt sett K vid inget upptag, domaren skall vara absolut säker på att 
provgruppen stött älg. Hellre fria än fälla.

MOM3: 0 Poäng= Inget upptag trots älg i området, hur bedömer vi om det finns
älg i området?

Tillämpning:

Samma som ovan.

MOM4: Inget upptag= K eller 0?

Tillämpning:

Inget upptag= K (oavsett pris).

MOM5: Inget upptag= K eller 0?

Tillämpning:

Inget upptag= K (oavsett pris).



MOM6: För 8 poäng är gångstånd mellan stöt och omställning tillåten?

Tillämpning:

Gångstånd mellan stöt och omställning för 8 poäng är inte tillåtet.

MOM7: Inget upptag= K eller 0?

Tillämpning:

Inget upptag= K (oavsett pris).

MOM8 och 9: Då det är väldigt subjektiva moment är det svårt att 
utkristallisera egentliga skillnader dock anger vissa klubbar avståndet när dem 
räknar skall, medan andra inte gör det.

Tillämpning:

I kommentarer eller provberättelse kan det vara av intresse att ange på vilka 
avstånd man räknar skall, yttre omständigheter samt längsta avstånd hunden 
hörs på för att motivera poängsättningen.

MOM10a: När händelsen ”hunden avviker från provgrupp” vilken poäng?

Tillämpning:

Händelsen hunden avviker från provgrupp= 0poäng.


