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Moment 3 er litt lite prøvet i dag. En ekvipasje som er en trussel for skogens konge. Lykke til videre.

Skuddsjans mange ganger her, hunden helt rolig og fin. Vi avslutter på denne elg å går mot bilen.

07.30

11.30
Stopper å vi ser liten okse ligge i myra 70 m fra oss, hunden har vær men ser den ikke. Elgen reiser seg og hunden ser 
den. Den står slik i 5 min. Fører og hund kryper ca 20 m nærmere før den tar ut. Dommer tar bilder.

Markerer svakt og trekker oss inn på spor som hun sporer frem til 

09.45

NKK representant Dommer Elev / aspirant

Premiering

Premie78,0
Sum poeng  1  og  2 dag 

1
9,0

TØ & STF 060705

Magnar Nordsveen Magnar Nordsveen

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg.

Sporing

Oppførsel ved søk etter elg.

Tom Nordsveen

 Evne til å finne elg

Prøveleder

Sum prestasjonspoeng

Premie

Premiering endags prøve

Ved bilen og avslutter prøven.
Konklusjon: Tara er ei tispe med mye jaktlyst, det kokte litt for mye først på dagen for henne. Hun var da litt urolig, men 
dette kom seg svært utover dagen. Samarbeidet meget godt med en god fører som gikk sakte.

12.50

To-dagers prøve   2 dag

To-dagers prøve   1 dag Poeng

Poeng

Premie

Premie2

21,03

3

1

Dårlig

7

8

9

Poeng

min

0,0

Godkjent Sporprøve dato

Elgbestand

Middels

StorMeget bra

12,50

Middels

Prøven slutt kl

Seim, Torbjørn Og Hege

8661  Mosjøen

Normo, Roald

Start kl. 06,10

Sum prøvetid

578098100148739

03681/05

Oppdretter

Tider

13.02.2005

Norsk Elghund Grå

T

Rase

Kjønn

Fører

Postnr/sted

Eier

Nordsveen, Magnar

Hundens navn

1326925 Dommer

2055 NordkisaReg. nr

DatoDommer. Nr 23.08.2008Seim, Torbjørn

SKOGSPROTOKOLL - JAKTPRØVE FOR BANDHUND
Arrangør 11133-08013 Katalog nrRef. nrKlubb nr 007012Østerdalen Elghundklubb

Postnr/sted

Værforhold

> 15 cm snø Liten

09.00

Endelig poengsum

08.40

Markerer svakt og stopper opp, vi ser ku med kalv gå ut på 100 m. Avslutter med disse dyr og forflytter oss.

06.10

06.15

07.15

Klokken:

TARA

Moment Prestasjonspoeng Vekttall

Føreforhold

Barmark

Markerer overvær å trekker inn på spor, beitespor etter ku med kalv som hun sporer frem til 06.50

< 15 cm snø

Kaffe til 09.45

Sporer videre, tar så av å gjør en stor bevegelse for å komme rundt for nå har vinden snudd.
Markerer overvær av elg, går nå fint å sakte frem, litt vanskelig vind, blir noe usikker på hvor hun har elgen. Jobber med 
dette til

Hendelsesforløp:
Starter i nord og går mot sør i stille klart vær + 5 grader, noe mer vind etter hvert utover dagen.

Kort pause i håp om bedre vær. Fortsetter å ta sporet da det dreier mot været.

8

Oppførsel når den stiller innpå elgen.
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24,0

8 1 8,0


