
Tolkningsdirektiv av jaktprovsbestämmelser med GPS 
     Ändrad 2014-11-19 

Moment Fråga Svar 

1   

2   

3   

4 Avstånd till upptagsplatsen - är det 
hundens förflyttning från senaste 
obsplatsen till upptaget med GPS eller 
fågelvägen mellan samma punkter? 

Fågelvägen 

5   

6   

7 Om man efter stöt ser på pejlen att 
hunden förföljer 1-1,5 km, men 
återgången tar mer än 30 min, ska den 
bedömas efter sträcka eller tid? 
 
 

Sträckan gäller, återgång är ej 
förföljande. 
 
 
 
 

8 
 

  

9 Om man använder Garmin och ser att 
hunden är på samma ställe, men så långt 
borta att man ej hör skallgivning, ska man 
då räkna skalltid från den tidpunkt som 
hunden var stilla eller från den tid då man 
hörde hunden? 
 
 
Samma fråga, men här använder man tele-
pejl och kan ringa upp hunden 

Om domaren med säkerhet kan 
säga att hunden enligt pejlen är på 
samma ställe som då man senare 
hör skallet, ska skalltiden räknas 
från den tidpunkt hunden var stilla. 
Domaren ska dock så snabbt som 
möjligt ta sig så nära att han hör 
hunden. 
 
Samma svar. 

10   
11 Får domaren räkna skall med hjälp av pejl 

med skallindikator? 
Nej, täthet och täckning måste 
bedömas fysiskt och inte med hjälp 
av skallindikator. 

12 Om en hund besöker provgruppen före 90 
min och då är berättigad till 6 p, har han då 
möjlighet att förbättra den poängen? 

Ja, men han måste göra det vid ett 
tidigare/senare upptag. 

13   
 

Pkt 10/ 
Bestämmelser 
för domare 

 
 
 
 
 
 

Pkt 16/ 
prisvalörer 

 
När får man förflytta sig med bil under 
pågående jaktprov?  
 
 
 
 
 
 
 
Vad är begreppet sammanlagd ståndtid? 
Kan det både vara fast 
och gångstånd.                                  

 
För att underlätta bedömningen av 
hundens prestation. 
 
Man får inte använda bil för att 
hjälpa hunden i dess arbete. Om 
den utsatts för fara i någon form, 
ska provgruppen däremot snarast 
se till att koppla hunden 
 
Enbart faststånd. 

 


