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SKOGSPROTOKOLL - JAKTPRØVE FOR BANDHUND
Arrangør Nord-Trøndelag Elghundklubb Klubb nr 007013 Ref. nr 35-13009

DatoDommer Aasland, Knut 20.08.2013

Katalog nr 1023

Hundens navn FOSSMYRA's UMA Eier Hammer, Wenche Aasbø

Fører Hammer, Wenche Aasbø Dommer. Nr 3591090

Hammer Arnt & Wenche Aasbø

Reg. nr NO52377/12 14.08.2012 Kjønn T Postnr/sted

8.20.2013 Postnr/sted

7977 Høylandet

578097809146860 Rase Jämthund Oppdretter

7977  Høylandet

Føreforhold Værforhold Elgbestand Tider

Godkjent Sporprøve dato

0440

< 15 cm snø Middels Middels Sum prøvetid

Barmark Meget bra Stor Start kl.

Liten Prøven slutt kl 1120

min

Endelig poengsum

> 15 cm snø Dårlig

0850 Målbevist søksarb. I 1 time til vi kommer inn på beitespor etter flere elger. Vi har nå betraktelig bedre luft å jobbe på.

Klokken: Hendelsesforløp:
0440 Start øst Figgadalen, sørvestlig bris. + 7 garder C. 

0520 Meget godt søksarb. Med 150 m overversarb, og Uma bringer oss inn på nattleie etter 3 elger.

0530 Kommer inn på åpen hogstflate.Etter nye 170 m overversarb. Stopper Uma. Dommer ser en singel elg som forsvinner inn i tett skog. 
Avstand fram er ca. 100 m. Uma ser ikke elgen på grunn av høy vegitasjon.

0545 Velger å trekke oss lengre nordøst for deretter få utnytte den vesle trekken maximalt.

0730 Tar en pause på en gunstig plass i terrenget i håp på noe mer luft. Uma aktiv i hele pausen.

Fosmyra's Uma får i dag særdeles godt i moment 2 - 3 og 5.

og setter fart. Da blir prøvelsen noe større for ei ung tispe, men opptrer fortsatt meget bra forran dyra. Vi venter nå en time da hundefører 
ga beskjed om sporprøve før vi startet opp i skogen.

1016 Start sporing som går særdeles godt. Det ligger varm skit i sporen på flere plasser. Uma utfører sporingsjobben med høyt hevet hode 
samtidlig som hun tidvis er ned og sjekker sporene.

1050 Sporing slutt

1120 Prøven slutt i skogen.

Konklusjon : Fosmyra's Uma er ei ung jamthundtispe som er kommet meget langt i sitt skogsarbeide som bandhund. Jobber utrettelig hele 
prøveperioden med sin fører, som for dagen var Arnt Hammer.

0910 350 m overversarb. Og Uma er meget rettningsbestemt. Uma stopper. Alle ser 2 elgokser som ligger nede ca  . 70 m forran ekvipasjen. 
Uma fin og rolig. Vi beskuer 2 flotte gevirer i ca. 6 min.

0916 Største oksen reiser seg (17-18 tagger), deretter reiser okse nr. 2 seg. (15 tagger). Utrolig nok kommer to nye  okser tilsyne litt bak de to 
første (begge har 10-12 tagger på hode) Alle 4 oksene ser mot prøvegruppa før de tar av 

PoengMoment

9,0

 Evne til å finne elg 9 3 27,0

Prestasjonspoeng Vekttall

Oppførsel ved søk etter elg. 9 1

Oppførsel når den stiller innpå elgen. 9 3 27,0 To-dagers prøve   1 dag Poeng Premie

Oppførsel fremfor/ ved syn av elg. 8 2 16,0 To-dagers prøve   2 dag Poeng Premie

Sporing 10 1 10,0 Sum poeng  1  og  2 dag 0,0 Premiering Premie

Sum prestasjonspoeng 89,0 Premiering endags prøve 1 Premie

TØ & STF 060705

Prøveleder NKK representant Dommer Elev / aspirant

Arve Flatås Harry Sagmo Knut Aasland


