
 Bilaga 2 
 

Anteckningar förda vid - 
 

Genomgång av nya förslaget på Jaktprovsbestämmelser 
vid Vnäks årsmöte den 26/2-05 Nipan Restaurangen, 

 i Sollefteå. 
 

Ämne: Förslag på – Jaktprovsbestämmelser. 
Antal närvarande: 44 st. 
 
Ordförande Ingvar Holmgren hälsade alla hjärtligt välkomna och inledde med frågan 
om jaktprovspremiären hos våra älghundar borde flyttas fram till fyllda 15 månaders 
ålder som ex. vis Stövareklubben bedriver sen några år tillbaka. 
- Ett fåtal höll med, men majoriteten av mötets deltagare ansåg att det var upp till 
hundägarna att själva avgöra när hunden är mogen för uppgiften. 
 
Anteckningar fördes i de momenten där röster och åsikter hördes, där inga  
kommentarer yttrades hänvisas till anteckningar förda vid 
Jaktprovsdomareträff den 30/1-05 i Undrom (Bilaga 1).  
 

 
15. Bedömningsmoment. (Förslaget baseras på 10 moment). 

 
1. Sökets omfattning (koeff. 1,0). 

- Inga kommentarer. 
 
 

2. Förmåga att finna älg (koeff. 1,5). 
- Röster hördes om att koefficienten bör sänkas till 1,0. 
- Ett svårt bedömningsmoment. 
- De flesta tyckte att domarnas synpunkter (bilaga 1) borde väga tyngst. 
 

3. Ståndskall på upptagsplatsen (koeff. 1,5). 
- Då det ur bedömningssynpunkt är ett säkrare moment, borde det 

flyttas 0,5 poäng från moment 2 och läggas på koefficienten till detta 
moment. 

 
4. Ståndskallets kvalité (koeff. 1,0). 

- Inga kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Vilja att förfölja flyende älg (koeff. 1,0). 

- Förslaget att dra av 2 poäng för varje påbörjad 30 min. efter 120 min. 
förföljande kan ställa till problem i framtida avelsvärderingar menade 
Arvid Eckerskog. 

- Den allmänna uppfattningen var att en bestraffning bör till vid ett allt för 
efterhängset förföljande. 

 
6. Förmåga att ställa flyende älg (koeff. 1,0). 

- Inga kommentarer. 
 

7. Skallets hörbarhet (koeff. 0,5). 
- Inga kommentarer. 

 
8. Skallet täthet och täckning (koeff. 0,5). 

- Inga kommentarer. 
 

9. Samarbete (koeff. 0,5). 
- Ett omtvistat moment, mera vikt bör läggas på de moment som avgör 

chansen att komma till skott på älgen. 
 

10. Lydnad (koeff. 1,0). 
- Inga kommentarer. 
 
 
 

Efter denna genomgång genomfördes Vnäks årsstämma i god mötesanda med 
diplom och prisutdelning med åtföljande supé. 

 
 
 

Vid pennan den 27 februari 2005. Jerry Walestad 
    
 


