2010-12-02

Dokumentation av kontakter med björn vid jaktprov
SÄKs styrelse har fastställt blankett för rubricerad dokumentation. Avsikten är att samla
erfarenheter från älghundarnas arbete med björn. När man startat ett jaktprov och hunden
får kontakt med björn ska domaren vid hemkomsten nedteckna förlopp för denna händelse.
Blanketten sänds därefter utan dröjsmål till SÄKs kansli.

Domaren skall klart konstatera att det rör sig om björn!
Eftersom det finns prov för vildsvin numera – så har rapporten ang. vildsvin upphört.

SÄK’s jaktprovskommitté

DOKUMENTATION AV BJÖRNKONTAKT
Datum:
Hundens namn: Ponderforsens Eldar Reg. Nr SE50186/2010 Ras: ÖSL Kön: HANNE
Ägare/namn: Sven-Åke Lindberg Adress: Ringsta 320
Postnr:83692

Postadress: Lit

Fann björn kl: 04:30

Arbetets längd: 90

min. Skalltid: 85

min.

Typ av björn/ar/: Vuxen björnhane
Förföljande sträcka: 5,5 km
Avstånd till upptagsplatsen:

(totalt) Förföljande tid: 90
500

(totalt)

m.

Händelseförlopp:

Elvis släpps på färska spår upptag 04:30 gångstånd till 04:35 då det blir fast
ståndskall. 05:15 sakta gångstånd björnen passerar mig på väldigt nära håll och jag
ser hunden men inte björnen. Han jobbar för att ligga före björnen. Sedan björnen
passerar mig 05:25 får han vind och det blir sken. 05:30 gångstånd och stånd till
06:00 då björnen skjuts. från ca 05:40 släpps en unghund på som är med sista biten
till skottplatsen ca 1 km. Total flyktsträcka från upptag till skottplats är ca 5,5 km.
Tidsangivelser är uppskattade i efterhand då björnarbetet utfördes under jakt och
jag var deltagare och inte ute för att döma hunden. Tiden för upptag och när
björnen blev skjuten är säkra tider.

Domare: Henrik Mårtensson

Tel nr: 070-6194109

Lokalklubb: JHÄK

Insändes till: SÄKs kansli, Byggnad 62 Frösö Park, 832 96 Frösön
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