Jaktproven dokumenteras nu både genom protokoll och provberättelse. I slutet på berättelsen syns poängen som
enligt följande protokoll, det skiljer något mellan protokollen för sprängare och förliggare.

Protokoll Sprängare

Moment

Arbetsbeskrivning

1. Tillgänglighet x 1.0

Hunden är helt tillgänglig under kontroll av testiklar och ID

5

Hunden kan endast med svårighet hanteras av annan än föraren

3

Hunden låter sig endast hanteras av föraren

0

Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet och innan släpp vara tyst medan passkyttar ställs på plats

5

Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet men brister i uppträdande vid grytet innan släpp

3

Hunden kan ej föras tyst i kopplet
Hunden släpps minst 10 meter från grytet och söker snabbt och målmedvetet av området
och går snabbt in snabbt in när den lokaliserat ingångarna.
Hunden släpps minst 10 meter från grytet och söker i måttlig fart av området
och går in utan att söka stöd hos föraren.
Hunden släpps minst 10 meter från grytet och söker av området men söker stöd av föraren innan den går in.
Föraren stöttar med klapp eller motsvarande från sin tidigare plats
Hunden söker av området men går ej in med mindre än att föraren är närmare ingången än 10 meter.
Stöttning till hunden får ges med fysisk beröring.

0

2. Uppträdande x 1.0

3. Sök x 1.5

4. Arbetssätt x 1.5

8
6
4
2

Hunden går ej in trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet

0

Hunden bryter minst en gång och räven lämnar grytet inom 30 minuter.

10A

Hunden bryter ej, räven lämnar grytet inom 30 minuter.
Hunden bryter minst en gång och jobbar målmedvetet, räven kommer ut efter 30 minuter,
men inom provtiden.

10B

Hunden bryter ej, räven lämnar grytet efter 30 minuter.

8B

8A

Hunden bryter ej, räven lämnar grytet efter 45 minuter men inom provtiden

6

Hunden bryter och jobbar, räven kommer inte ut under provtiden

C

Hunden bryter ej under provtiden, räven lämnar ej grytet

D
KEB

Hunden bedöms jobba hela provtiden med utmärkt tempo och målmedvetenhet

10

Hunden bedöms jobba hela provtiden med bra tempo och målmedvetenhet

8

Hunden bedöms till större delen av provtiden ha jobbat med bra tempo och målmedvetenhet

6

Hunden bedöms ha godtagbart tempo.

4

Hunden bedöms ha lågt arbetstempo och/eller gles skallgivning vid kontakt alt. skäller endast i serier

2

Kan ej bedömas
7. Lydnad x 1.0

10

Hunden söker ej självständigt av området eller behöver verbal stöttning utanför grytet för att gå in.

Kan ej bedömas
5. Jaktlust x 1.5

Poäng

KEB

Hunden kan med en diskret signal, motsvarande muspip eller handsignal, kallas in under brytning

10

Hunden kan kallas in under brytning

8

Hunden kan utan problem kallas in när den varit lös, före eller efter provet.

4

Hunden kan ej kallas in och kopplas

0

Hunden bedöms ha ett gravt olämpligt arbetssätt. Respekterar inte vilt eller dumdristig.

GF

Protokoll Förliggare

Moment

Arbetsbeskrivning

1. Tillgänglighet x 1.0

Hunden är helt tillgänglig under kontroll av testiklar och ID

5

Hunden kan endast med svårighet hanteras av annan än föraren

3

Hunden låter sig endast hanteras av föraren

0

Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet och innan släpp vara tyst medan passkyttar ställs på plats

5

Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet men brister i uppträdande vid grytet innan släpp

3

Hunden kan ej föras tyst i kopplet

0

Hunden går snabbt in när den lokaliserat ingångarna och söker snabbt och målmedvetet igenom grytet.

10

Hunden går in utan att söka stöd hos föraren och söker i måttlig fart av grytet

8

Hunden söker stöd av föraren innan den går in. Föraren stöttar med klapp eller motsvarande

6

Hunden går ej in med mindre än att föraren står vid ingången och stöttar med fysisk beröring.

4

Hunden söker ej självständigt av området eller behöver verbal stöttning utanför grytet för att gå in.

2

Hunden går ej in trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet

0

Hunden bryter ej under hela provet och minst 60 min arbetstid

10

Hunden bryter tidigast efter 60 minuter men återupptar arbetet snabbt

8

Hunden arbetar i 30 minuter utan att bryta

6

Hunden arbetar i 20 minuter utan att bryta

4

Hunden arbetar i 10 minuter utan att bryta

2

Hunden ligger ej kvar och arbetar

0

Rovdjuret ligger i en ändgång och hunden arbetar nära och stoppar effektivt eventuella utbrytningsförsök

10

Rovdjuret ligger i en ändgång och hunden arbetar tillräckligt nära för att nedslag hamnar rätt

8

Rovdjuret ligger i en ändgång men hunden ligger så långt ifrån att avslutet försvåras

6

Rovdjuret ligger ej i en ändgång men jakten kan ändå avslutas i nedslaget.

4

Hunden ligger så långt från rovdjuret att jakten ej kan avslutas i nedslaget

2

Hunden ligger så långt ifrån att rovdjurets position ej kan bedömas

0

Hunden bedöms jobba hela provtiden med utmärkt tempo och målmedvetenhet

10

Hunden bedöms jobba hela provtiden med bra tempo och målmedvetenhet

8

Hunden bedöms till större delen av provtiden ha jobbat med bra tempo och målmedvetenhet
Hunden bedöms ha godtagbart tempo. Hunden bedöms ha lågt arbetstempo och/eller
gles skallgivning vid kontakt, alt skäller endast i serier

6

Hunden tar ej kontakt trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet

0

2. Uppträdande x 1.0

3. Sök x 1.5

4. Arbetssätt x 1.5

5. Kontakt x 1.5

6. Jaktlust x 1.5

Hunden bedöms ha ett olämpligt arbetssätt. Orsak anges i berättelsen tex oärlig, dumdristig
Kan ej bedömas
7. Lydnad x 1.0

Poäng

4

GF
KEP

Hunden kan kallas upp ur nedslag eller gång under full kontakt

10

Hunden kan kallas in under brytning

8

Hunden kan utan problem kallas in när den varit lös, före eller efter provet.

4

Hunden kan ej kallas in och kopplas

0
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Hanhundar
Badgerhills Igor, SE12979/2010, f. 2009-10-31
Äg. Emil Thorsén, Åtorp
Arrangör: tjtk
Plats: Motala
Datum: 2013-09-07
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: Sol +18
Grytets beskaffenhet: Stort sandgryt 10-talet hål, flervånings
Tid: 10:00 - 12:00
Provförlopp: Hunden släpps på grytet och söker sig in. Tar en stund innan vi förstår att han har kontakt då
hörbarheten är dålig på djupet.
Pejlas till 2,30 och grävning startar.
Efter 90 min kan hunden lyftas upp och två grävlingar skjutas.
Hunden får jobba hela tiden då grävlingarna gräver upp sand mot hunden och hunden jobbar på bra med att jobba
undan den torra flytsanden.
Hunden visar en underbar jaktlust och jobbar hela tiden och är med råge värd sitt 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 80 poäng (1:a pris)
Badgerhills Igor, SE12979/2010, f. 2009-10-31
Äg. Emil Thorsén, Åtorp
Arrangör: tjtk
Plats: Mjölby
Datum: 2013-11-03
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: Småregn +8
Grytets beskaffenhet: Stubbsträng med dm-grova aspar på
Tid: 08:00 - 09:30
Provförlopp: Hunden släpps och väljer ingång. Hunden får kontakt direkt men grävlingen flyttar sig och hunden
hamnar på efterkälken i de trånga gångarna och väljer att gå ut. Tar ett varv på grytet och väljer en annan ingång.
Kontakt igen men det är litet små förflyttningar innan det slutligen kör fast och nedslag kan göras.
Efter ett kontrollsläpp med en betydligt mindre hund kan konstateras att även den mindre hunden får jobba i de
trånga passagerna.
Hunden får ett 2a-pris på grund av svårigheterna att få kontroll på grävlingen i det trånga grytet.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 6p, 5) 10p, 6) 6p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 65 poäng (2:a pris)

Bobo, S38337/2005, f. 2013-02-24
Äg. Jonas Svensson, Järpås
Arrangör: vggk
Sprängarprov
Plats: Källefall
Datum: 2013-02-24
Domare: Patrik Badh
Förhållanden: -1, sol
Grytets beskaffenhet: Torpargrund under hus med 3 ingångar
Tid: 15:24 - 15:32
Provförlopp: Hunden släpps vid hus med mycket spår. Bobbo väljer den mest använda gången, är inne en minut,
byter gång och där får han kontakt nästan direkt. Det flyttar sig utan någon mer hörbar kontakt. Sen lämnar räven
grunden i den tredje öppningen och skjuts av hundägaren. Hunden kommer ut i samma öppning efter några
sekunder.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 8p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 56 poäng (1:a pris)

Bråtners Chippen, S46017/2009, f. 2009-06-06
Äg. Anders Hultstrand, Säffle
Arrangör: bgk
Förliggarprov
Plats: Töreboda
Datum: 2013-08-04
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: sol +22
Grytets beskaffenhet: stort sandgryt i åskant, 12-15hål på en stäcka av ca30m.
Tid: 09:40 - 11:10
Provförlopp: hund släpps på grytet och tar första hålet och blir borta, vi lyssnar och tycker oss höra dunkningar långt
ut på ena kanten, vi pejlar och får in hunden samtidigt som en passkytt tycker sig höra rassel ett 20-tal meter längre
bort. Uppenbarligen löper grävlingen runt! Vi avvaktar en stund och börjar pejla om, då kommer skallen från andra
änden där ljud hördes tidigare, hunden har lokaliserat grävlingen och de verkar ligga bra, pejlar till 6 fot med bra
hörbarhet. Domaren skickar iväg hundägaren efter spadar spett och vatten! vi andra stannar på grytet. Efter dryga
halvtimmen kommer en lätt andfådd hundägare tillbaks och domaren ger klartecken att påbörja nedslag, vi väljer att
gå ner bakom hund då vi misstänker stora gångar och grävlingen brukar ligga dåligt så här tidigt på säsongen, spett
sekatör och såg hade kunnat ligga kvar i bilen då grytet endast består av finaste sand! Efter ca 40-45min når vi
gången och hund verkar ha full kontroll på läget, vi kommer som planerat ner bakom hund och grävlingen ligger ca
1m in, oförmögen att gräva eller fly då hunden hela tiden uppvaktar den. Hund kallas ut och hundförare får kröka
rygg för att avsluta. Bra hund, som med stor dådkraft håller grävlingen på plats och med erfaren husse som har stor
erfarenhet av detta. Klart godkänd.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 80 poäng (1:a pris)
Bråtners Chippen, S46017/2009, f. 2009-06-06
Äg. Anders Hultstrand, Säffle
Arrangör: bgk
Plats: Säffle
Datum: 2013-12-14
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: +5 dis
Grytets beskaffenhet: Större gryt i skogskant mot åker, 6-8 hål
Tid: 16:00 - 17:10
Provförlopp: Hund släpps mitt på grytet som ser aktivt ut, gör några varv och väljer sen ett hål ute på ena kanten,
ganska omgående kommer en skallserie som tystnar och efter en stund kommer hunden upp i andra änden av grytet,
springer snabbt över och dyker ner i första hålet, kommer sen upp i ett nytt hål i andra änden igen! En snabb rusch
tillbaka till hål nr1 och ner igen, nu blir han borta. Vi börjar pejla och får kontakt mellan de hål han tidigare kommit
upp ur, bra kontakt med skaplig hörbarhet 5fot på disco pejlen gör att vi gissar på 80-100cm. Vi lägger oss ner och
studerar fullmånen, pejlar och lyssnar då och då, efter 20 min börjar vi gräva, kommer ner efter ytterligare 42 min
mitt på hunden som jobbar lugnt och fint, vi öser rent och stänger bakom hund, lyfter ur hund och tar 2 grävlingar av
daga, trevlig hund, godkänd förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)
Bråtners Chippen, S46017/2009, f. 2009-06-06
Äg. Anders Hultstrand, Säffle
Arrangör: tjtk
Plats: Kil
Datum: 2013-12-09
Domare: Magnus Agin
Förhållanden: Mulet +5
Grytets beskaffenhet: Skogsgryt 3 st ingångar
Tid: 09:00 - 10:15
Provförlopp: Hunden släpps vid grytet som den snabbt försvinner ned i. Nästan omedelbart får vi höra hur hunden
får kontakt. Det går runt lite i grytet, innan hunden låser fast provdjuret i en blindgång.
Vi gräver upp hunden (grunt gryt ca 2 fot) o kan skjuta grävlingen i nedslaget. Ett utmärkt förliggararbete.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 74 poäng (1:a pris)

Bråtners Dexter, se52292/2010, f. 2010-05-27
Äg. Mikael Bråtner, Åtorp
Arrangör: tjtk
Plats: Sinnerud
Datum: 2013-12-27
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: +2 snöblandat regn under natten
Grytets beskaffenhet: Stenkista 3 hål
Tid: 13:10 - 13:30
Provförlopp: Två stövare tar upp varsin räv som går ihop och går spikrakt 6 km där det blir stopp i en större
stenkista en bit ut på en äng/hage. Ena stövaren står och gräver. Kan konstatera 3 hål som används + diverse
sprickor och glipor som är möjliga flyktvägar. Känns lättsprängt så vi tar en fika på grytet och låter stövaren vara
kvar i väntan på provhund. Väl på plats går vi upp till skogskanten 35-40 meter från grytet. Hund släpps och
springer ner och försvinner. Pga kraftig motvind hör vi inget, efter 3-4 min bryter hund, gör en bra sväng runt oss
och springer tillbaks och dyker ner. Detta upprepas 4 gånger. När hund är nere kommer räven lugnt och fint och
glada skyttar bryter bössor och inväntar hunden, när räv nr 2 kommer! Snabbladdning och även den tas av daga. Nu
laddas det om. Men efter 20-30 sekunder kommer hunden ut. Godkänd sprängare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 59 poäng (1:a pris)
Bråtners Dexter, se52292/2010, f. 2010-05-27
Äg. Mikael Bråtner, Åtorp
Arrangör: tjtk
Plats: Timmele
Datum: 2013-10-21
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: Regndis +8
Grytets beskaffenhet: Jordgryt 5 ingångar
Tid: 14:45 - 15:05
Provförlopp: Dexters släpps på grytet söker i måttlig fart sig in i en använd gång kommer ut efter 1 min går nu in i
en sidogång. Snart hör kraftiga dunkningar ca 3 m in i grytet. Hunden ligger på 50 cm djup. Inga skall bara
dunkningar. Efter 17 min kommer Dexter ut och efter inspektion av honom beslutar jag avbryta provet trots hundens
protester. Detta är en mycket hård hund med mycket stor skärpa, men tyvärr med ett självdestruktivt anfallssätt.
Trots 17 min närkontakt släpper han inte ett skall. Jaktlust och skall går för dagen inte att bedöma.
OBS = 33p GF
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 2p, 5) KEB, 6) GF, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 33 poäng (0 pris) GF
Bråtners Zebbe, S64992/2006, f. 2013-11-03
Äg. Mattias Hellström, Bergshamra
Arrangör: tjtk
Plats: Mjölby
Datum: 2013-11-03
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: Regn +4
Grytets beskaffenhet: Röse av storsten / Jordvall
Tid: 10:20 - 12:15
Provförlopp: Hunden släpps vid ett odlingsröse av storsten. Han söker sig in i ett hål i sluttningen bakom röset.
Några minuter senare kommer de första skallen. Tyst någon minut sen kommer en ny kontakt någon meter längre in.
Hunden arbetar bra och verkar ha nära kontakt. Efter 20 min bestämmer jag mig för avslut för att inte riskera att
grävlingen går in under röset och blir omöjlig att ta. Vi är ju här för att minska grävlingsbeståndet. Hunden tas upp
och grävlingen skjuts.
Hunden har jobbat föredömligt i 25 minuter när han lyfts upp.
Förflyttning och släpp i en stor jordvall genomväxt av trädrötter. Hunden försvinner i första bäst hål i 3 min senare
har han kontakt. Grävlingen ligger fast. Efter 30 min påbörjas nedslaget. Mycket rötter försvårar för både oss och
hund. Hunden ligger trångt men arbetar och svarar bra på grävlingen. Efter 60 min skjuts en stor galt.
En hund med litet långsamt men målmedvetet sök. Litet dovt skall. Tillräcklig auktoritet att få grävlingen att ligga
kvar utan några allvarliga utbrytningsförsök.
OBS! Hunden visade inga tendenser till brytning utan lyftes i båda nedslagen på domarens uppmaning.
Arbetstid 85 min.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 62 poäng (1:a pris)

FIN KWA Burrow Powers Kettu, FIN43074/05, f. 2005-08-10
Äg. Jonas Englund, Orvais, Finland
Arrangör: bgk
Plats: Åtorp
Datum: 2013-01-12
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: Uppehåll, -3
Grytets beskaffenhet: Kolbottengryt fem hål
Tid: 10:00 - 12:00
Provförlopp: Hunden släpps på indriven räv. Hunden söker snabbt rätt på räven i en ändgång där en grävs upp och
skjuts efter en timmes jobb. Hunden gör ett bra arbete med att trycka fast räven men är litet svårt att lokalisera då
den har ett dåligt skall.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 78 poäng (1:a pris)

Imens Foss, SE39617/2012, f. 2012-05-12
Äg. Gustaf Aldén, Västerfärnebo
Arrangör: bgk
Plats: Storfors
Datum: 2013-12-30
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: -1 sol
Grytets beskaffenhet: Gammal jordkällare med 3 hål utanför
Tid: 12:10 - 14:20
Provförlopp: Hunden släpps en bit från grytet och söker själv upp och går ner, kommer upp och byter hål och blir
borta, snart hörs skall och vi börjar pejla, 2-3m upp i en slänt bredvid källaren får vi kontakt, ligger på mellan 5-7 fot
och går lite fram och tillbaka, av skallet att döma verkar de inte vara närkontakt, vi avvaktar och efter 20m bryter
hund och kommer ut, vänder själv in och fortsätter, vi beslutar att börja gräva då vi misstänker att hund inte riktigt
vågar gå på, ganska lättgrävt och vi når gången på 60min, hunden har då brutit några gånger och de märks att det är
en orutinerad unghund, men den visar gott gry och jobbar sunt med tanke på ålder, vi öppnar upp och stänger bakom
hund som nu avancerat fram 70-80cm, där viker gången 90 grader och det blir lite för mycket för hunden! Vi ger
lagom med beröm och hunden växer hela tiden! Då det är trångt och bökigt väljer vi göra ett nytt nedslag över
grävlingen som inte vill flytta på sig! Går lite fortare ner nu då tanken är att grävlingen ska gå ut men icke! Vi
kommer ner på grävlingen som väljer att bli kvar! En större sugga tas av daga! Jag tycker hunden gör ett bra jobb
med tanke på ålder och rutin och föreslår ett 3dje pris. Förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 4p, 5) 6p, 6) 6p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 53 poäng (3:e pris)
Höjdfallets Twix, SE38001/2010, f. 2010-05-02
Äg. Mattias Modahl, Hagfors
Arrangör: tjtk
Plats: Sunne
Datum: 2013-12-07
Domare: Lars Hed
Förhållanden: Snålblåst, växlande sol moln -6
Grytets beskaffenhet: Ravin platå vid å, stort gryt
Tid: 09:04 - 10:50
Provförlopp: Hunden släpps vid grytet söker av och väljer ett hål. Etablerar tämligen omgående kontakt, pejlen säger
1,7 m. Vi beslutar känna efter hur tjälat det är, då kommer hunden ut. Men går omedelbart tillbaka och får ny
kontakt på ett nytt ställe, vi väntar några minuter och påbörjar nedslag, väl igenom tjälen är det lättgrävt men cirka 2
m djupt. Hunden arbetar bra i 60 min och 10 sek, kommer då ut och tar en nypa luft, går in tillbaka och fortsätter
arbetet på samma plats jobbar ytterligare ca 30 min innan vi går igenom gången. Grävlingen ligger bakom en krök i
ändgång. Hunden kallas upp och nedslaget vidgas 2 gånger innan husse kan få iväg några skott. En vuxen grävling.
Duktig hund.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)

Tikar
Badgerhills Gräjja, S58495/2008, f. 2008-07-31
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: skgk
Plats: Krageholms gods
Datum: 2013-12-29
Domare: Bert Pettersson
Förhållanden: Barmark mulet svag vind +5
Grytets beskaffenhet: Stort gryt i bokskog, ler/grus
Tid: 10:15 - 12:06
Provförlopp: Tiken släpps 10:15 söker bra. Går ner i detta stora gryt, tiotal ingångar och flera våningar. 10 min
senare bra hörbart skall ca 1,5m djup. Efter 20 min. grävstart. Lergryt kan vara litet svårgrävda!? Det går fortare än
jag beräknat. Första grävlingen skjuts efter 48min som hunden kont. perfekt. Gräjja släpps igen i samma gryt. 7 min
senare pejlas till 1,7 m djup. 20 min väntan ny grävstart. 0,8 meter ner i första våningen. Andra våningen 1,7 m ner.
Gräjja kontrollerar grävlingen effektivt.
Utkallning. Mycket bra. Andra grävlingen skjuts, sugga. Total tid 1h 51min.
Mycket effektiv terrier.
Alla närvarande njöt till fulla drag av en mycket bra foxtik.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 77 poäng (1:a pris)
Badgerhills Gräjja, S58495/2008, f. 2008-07-31
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: tjtk
Plats: Töreboda
Datum: 2013-08-04
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: + 25
Grytets beskaffenhet: Tre storsten med jordgryt runt
Tid: 13:00 - 14:40
Provförlopp: Tiken släpps och letar sig snabbt ner och låser en grävling i en ändgång, djup 80cm.
Väntar ut tiden och påbörjar nedslag. Tiken kallas ut och grävlingen skjuts.
Tiken släpps på nytt och lokaliserar en grävling i andra änden av grytet. Grävling nummer 2 grävs upp och skjuts.
En mycket effektiv grythund med ett bra anfallssätt och ett klokt arbete.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)
Foxpowers Doris, SE22571/2011, f. 2011-02-28
Äg. Emil Ahlén, Gnesta
Arrangör: ugk
Plats: Gnesta
Datum: 2013-01-13
Domare: Johan Axesson
Förhållanden: -5 målningt
Grytets beskaffenhet: stort jordgryt
Tid: 10:30 - 13:00
Provförlopp: 10:30 Hunden släpps vid grytet. Det här är en mycket lätt och snabb tik. På ett par sekunder har hon
kört ner huvudet i två hål utan att gå in, men när hon kommer till det tredje hålet som ser mest använt ut försvinner
hon.
10:34 Hör vi skall i utkanten på grytet och pejlar in hunden på 7 fot. Vi väntar 10-15 minuter så det får sätta sig lite
innan grävning påbörjas.
11:52 Bryter vi igenom. Hunden arbetar nära grävlingen. Hundägaren blir tillsagd att kalla upp hunden. På signal
från föraren bryter hunden och hoppar blixtsnabbt upp ur grytet. Vi kan utan problem avsluta jakten.
12:00 Hunden släpps om. Grytet ligger 60 meter från en gris åtel och markägaren påstår att det har varit mer än en
fodertjuv framme vid flera tillfällen.
12:05 Upptag och fast på 6 fot. Vi väntar en stund så det få sätta sig innan grävning påbörjas.
13:00 Går det hål på gången och yttligare en grävling till förpassas till dom sälla jaktmarkerna.
Det här är en mycket trevlig och lyhörd hund som jag med nöje föreslår ett första pris
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 74 poäng (1:a pris)

Lyerbakkens Senna, SE36900/2012, f. 2012-12-02
Äg. Toni Vähäjylkkä, Borlänge
Arrangör: dgk
Plats: Floda/Baggbo
Datum: 2013-12-07
Domare: Tommy Östlund
Förhållanden: Nysnö och minusgrader
Grytets beskaffenhet: Kolbotten med två synliga hål beläget mitt på ett hygge
Tid: 12:30 - 12:45
Provförlopp: Hunden släpps på indriven räv. Lite försiktigt letar hunden runt innan den går ner. Efter 7 minuter
bryter tiken och en räv lämnar grytet. Hunden vet att en räv lämnat men väljer att gå in i grytet igen och tar ny
kontakt. 3-5 minuter efter det bryter tiken igen och räv nr två kommer farandes ut. En tik som jobbar bra, något
försiktig innan den går ner i grytet. Mycket kan nog tillskrivas lite orutin då hon ännu är ung.
Extra tillägg: Vi jagar tiken i ännu ett gryt, samma visa upprepar sig, så fort tiken bryter väljer räven att sticka. Helt
klart är att dagens tre rävar inte gillade tikens arbetsätt.
1) 5p, 2) 5p, 3) 6p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 54 poäng (1:a pris)

Mollystams Amber, S56710/2004, f. 2004-07-29
Äg. Mikael Bråtner, Åtorp
Arrangör: tjtk
Plats: Motala
Datum: 2013-09-08
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: +20 extremt torrt
Grytets beskaffenhet: Mycket vidsträckt sandgryt delvis under jordvall
Tid: 12:08 - 13:14
Provförlopp: Amber släpps i dikeskanten i närheten av ett väl använt hål. Hon söker sig snabbt in. Och 4 min efter
släpp hör en av passarna skall på andra sidan vallen. Vi lokaliserar tiken på 2 m djup ca 15 m från ingången. Tikens
skall hörs bra och grävlingen tycks ligga i en blindgång. nedslag påbörjas. Vi är nere hos tiken efter 55 minuters
arbete och hennes arbete kan bedömas på nära håll. När provtiden är uppnådd lyfts Amber upp och 3 grävlingar
skjuts. Amber arbetar lugnt och metodiskt ca 20-40 cm från rovdjuret. Ökar trycket vid minsta rörelse av grävlingen.
En helt ärlig hund som uppvisar stor jaktlust och ett lugn arbetssätt som inte oroar grävlingen i onödan. Fullt
tillräcklig skärpa för denna jaktform. En mycket bra förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)

Myra, S50848/2009, f. 2009-07-04
Äg. Anders Hultstrand, Säffle
Arrangör: bgk
Plats: Säffle
Datum: 2013-12-14
Domare: Sven Eriksson
Förhållanden: +5 dis
Grytets beskaffenhet: Enkelhål i sandås, mycket material skvallrar om större gryt.
Tid: 09:00 - 10:28
Provförlopp: Räv inspårad av stövare, vi står och pratar vid grytet medan provhund hämtas. Hund släpps ett 20 tal m
från grytet och vi tar post, utan tvekan far hunden ner och blir borta, efter ca10 min kryper ja fram för att lyssna, 56m från hålet kan ja höra hund och känna dunkningar, rör sig minimalt och vi avvaktar. Efter 18 min kommer hund
ut, tittar snabbt att vi är kvar vänder i hålet och dyker ner, snart hörs åter skall. Efter 40 min ger ja ägarn klartecken
att hämta grävgrejer, hade förhoppningar på sprängarjobb men icke, bilen tur och retur tar ca 20min och hunden
jobbar på lugnt, 5-6 spadtag och hund lyfts ut och en räv tas bort. Godkänd förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 74 poäng (1:a pris)

Myra, S50848/2009, f. 2009-07-04
Äg. Anders Hultstrand, Säffle
Arrangör: tjtk
Plats: Töreboda
Datum: 2013-08-03
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: +30 torrt
Grytets beskaffenhet: Gammalt jordgryt 4 hål
Tid: 09:02 - 10:07
Provförlopp: Tiken släpps på grytet går snabbt in. Kontakt någon meter in. Några skall och det går loss. Tiken
kommer ut, byter gång, kommer ut och ringar sen, snabbt i och får kontakt i en ytterkant av grytet. Efter en stunds
litet oroligt arbete ligger det fast och tiken lugnar ner arbetssättet. Nedslag görs ca 1 m djupt. Tiken har ett bra
hörbart skall. Ligger ca 40 cm från rovdjuret och svarar effektivt på minsta rörelse från grävlingen. Tiken kallas upp
när provtiden är uppnådd. Två havregrävlingar avfångas.
En effektiv grythund med rejäl jaktlust och bra snabbt sök. Som med nöje föreslås ett 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 66 poäng (1:a pris)
Tikka, SE27569/2010, f. 2010-03-24
Äg. Malin Sand, Ockelbo
Arrangör: ggk
Plats: Rengsjö
Datum: 2013-10-27
Domare: Mikael Ivarsson
Förhållanden: Mulet 6+
Grytets beskaffenhet: Stort jordgryt med 6 ingångar
Tid: 11:10 - 11:30
Provförlopp: Räv indriven av stövare en timme före. Stort grävlingsgryt i tät ungskog som består av 6 st ingångar
utspridd på ca 40 kvm.
Tikka släpps ca 10m från grytet och sniffar runt en stund innan hon bestämmer sig att gå ner, kommer ut efter ca 2
min och gör en sväng och hälsar på passkyttar, kommer tillbaka och går ner i samma hål och är borta ca 4 min utan
att höras något.
Kommer upp och går ner i ett nytt hål varvid det hörs skall och förflyttningar och efter en stund försvinner på djupet.
Efter ca 10 min smyger räven ut i ett annat hål och undertecknad saluterar utan resultat- Tiken kommer strax efter i
samma hål
En trevlig tik som gjorde ett utmärkt jobb.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 6p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 57 poäng (1:a pris)
Woodborne Badger Hill, S69208/2006, f. 2013-02-10
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: skgk
Plats: Revingehed
Datum: 2013-02-10
Domare: Bert Pettersson
Förhållanden: -2, halvklart, 2 dagar gammal snö
Grytets beskaffenhet: Stort sand-/grusgryt, mellan äng och alekärr
Tid: 09:04 - 09:31
Provförlopp: Tiken släpps ca 15 m från grytet, söker snabbt upp rätt ingång. Två minuter senare full kontakt. Bra
skall. Jobbar med bra med räven som får nog efter 27 minuter och lämnar grytet. Får syn på mig står stilla i
grytöppningen 2 sekunder. Sedan full fart. Jag lyckas fälla rävtiken på 6,7 kg på ca 15m bredsida med ett skott.
Foxtiken snabbt ute och skakar om sin motståndare. En trevlig liten tik som är ett föredöme för sin ras i alla
avseenden, stor auktoritet, skärpa så det räcker, tillgiven och inte minst vacker! Har bara ett fel - skulle varit min.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 10p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 59 poäng (1:a pris)

Woodborne Badger Hill, S69208/2006, f. 2013-02-10
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: tjtk
Plats: Motala
Datum: 2013-09-06
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: 15
Grytets beskaffenhet: Stor stenmur med träd, stubbar och grävda gångar under
Tid: 18:00 - 19:30
Provförlopp: Tiken släpps på grytet och söker effektivt upp grävlingen som efter 10 min springer rakt över hunden
och tar skydd mitt under stenmuren.
Nedslag påbörjas på sidan av stenmuren, djup 1,20 m.
Vi gräver oss ner till gången som leder oss ner under muren men får förstora nedslaget rejält för att komma ner så att
vi kan se något. Liggandes på mage kan man med nöd och näppe se att det sprätter jord och viftar en terriersvans
långt in under muren. Konstaterar kontakt. Efter 1,5 timmes rejält arbete av hunden har jag sett vad jag behöver och
provet avbryts då det inte känns säkert att plocka i stenmuren pga rasrisken.
Hunden gör ett fullgott arbete och tilldelas ett 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 66 poäng (1:a pris)
Woodborne Badger Hill, S69208/2006, f. 2013-02-10
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: tjtk
Plats: Motala
Datum: 2013-09-07
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: Sol +20
Grytets beskaffenhet: Storsten med jordgryt mot bergskant
Tid: 12:15 - 13:30
Provförlopp: Tiken förs lös från bilen till grytet och slinker in vid framkomsten. Hon jobbar timmen ut och när hon
lyfts upp ur nedslaget kan en liten sugga skjutas.
En vanlig dag på jobbet av en bra jakthund.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 10p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 71 poäng (1:a pris)

JAKTPROV 2014-01-01 t.o.m. 2014-04-15
Hanhundar
Höjdfallets Twix, SE38001/2010, f. 2010-05-02
Äg. Mattias Modahl, Hagfors
Arrangör: bgk
Plats: Å, Hallsberg
Datum: 2014-02-02
Domare: Hans Hjort
Förhållanden: Uppehåll+5
Grytets beskaffenhet: Sandgryt 3 ingångar
Tid: 13:50 - 15:06
Provförlopp: Hunden släpptes och gick snabbt in i grytet. Hunden låser fast grävlingen och arbetar mycket bra
framför grävlingen med ett bra skall. Nedslaget påbörjas och hunden kallades ut så att grävlingen kunde avlivas.
En bra hund som förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)
Nickås Molle, SE23637/2012, f. 2012-03-06
Äg. Andreas Larsson, Munkfors
Arrangör: bgk
Plats: Sörby
Datum: 2014-01-09
Domare: Ingela Johansson
Förhållanden: +4, uppehåll, svag vind
Grytets beskaffenhet: Jord/sandgryt i slänt två ingångar
Tid: 09:55 - 11:40
Provförlopp: Hunden släpps i anslutning till grytet med två ingångar i en slänt med blandskog gran/björk.
Hunden söker runt och går ner i en av gångarna. Söker runt i grytet, efter ca 5 min börjar han skall under en björk på
1,5 meter. 10:55 börjar vi med nerslag och det är fin sandjord att gräva i. Vi kommer ner till grythålan 11:30 i höjd
med hundens huvud varpå hunden lyfts upp och grävlingen avlivas. En stor hane. Hunden släpps ner igen och han
får ny kontakt med grävling nr 2. Vi gräver undan litet mer, lyfter upp hunden och grävling nr 2 avlivas. En hona.
Hunden har under provtiden arbetat uthålligt och visat utmärkt skärpa i ca 1 timme och 35 minuter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 80 poäng (1:a pris)
Nickås Molle, SE23637/2012, f. 2012-03-06
Äg. Andreas Larsson, Munkfors
Arrangör: bgk
Plats: Munkfors
Datum: 2014-01-12
Domare: Ingela Johansson
Förhållanden: Uppehåll, nysnö, -11
Grytets beskaffenhet: I en slänt med en ingång
Tid: 14:45 - 15:10
Provförlopp: Hunden släpps och går in i grytet som ligger i en slänt med en ingång. Hunden får kontakt efter ca 3
min och börjar skälla. Han arbetar målmedvetet på räven och efter ca 20 min kommer hunden ut. Det dröjer några
min så kommer räven ut och den skjuts.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 60 poäng (1:a pris)

Atle (Zacke), SE47620/2012, f. 2012-07-23
Äg. Fredrik Einars, Edsbyn
Arrangör: ggk
Plats: Edsbyn
Datum: 2014-01-04
Domare: Mikael Ivarsson
Förhållanden: +-0C ca 3 cm nysnö på 2 dm gammal snö
Grytets beskaffenhet: Gryt under stor sten i Bergssida med 3 st ingångar
Tid: 11:30 - 11:42
Provförlopp: Räv inspårad av stövare på fm.
Hunden släpps ca 10-15 m från grytet och lokaliserar genast en ingång och går in varvid det genast blir kontakt.
Hunden bryter efter ca 3 min och kommer ut i en annan ingång,springer iväg och hälsar på husse.
Hunden återvänder snabbt och går in igen i samma hål som den första gången och tar genast kontakt igen.
Hunden jobbar på rätt intensivt ca 3-4 min varvid han bryter och kommer ut och byter gång,tar genast kontakt igen
och det hörs förflyttningar.
Efter ca 2-3 min lämnar räven grytet och skjuts av pass skytt och hunden dyker upp strax efter.
En stor präktig Hanräv på 9,1 kg
En jättetrevlig hund som gör ett utmärkt sprängarjobb
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)
Tikar
Alba, SE46660/2012-07-09, f. 2012-07-09
Äg. Anders Samuelsson, Sävsjö
Arrangör: smgk
Plats: Ekenäs Sävsjö
Datum: 2014-02-02
Domare: Mats Ståhl
Förhållanden: Temp 0 grader vindstilla 5 cm snö
Grytets beskaffenhet: Stort jordgryt i gammal granskog 10 ingångar
Tid: 10:30 - 10:45
Provförlopp: Hunden släpps 10:30 i större gryt på räv inkörd av stövare. Hunden ringar snabbt grytet och försvinner
ner. nästan omedelbart hörs skall och dunkningar i 4-5 minuter varefter hunden bryter och kommer upp och går ner i
annan ingång. Ny batalj hörs i några minuter längre bort och proceduren upprepas med ny brytning. Hunden ner i ny
ingång och ny kontakt med förflyttning över halva grytet. ny brytning och sök i ny gång någon minut innan ny
kontakt. Kl 10:45 flyr räven och fälls av passkytt. Hunden kom strax efter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)
Alba, SE46660/2012-07-09, f. 2012-07-09
Äg. Anders Samuelsson, Sävsjö
Arrangör: tjtk
Plats: Ingelsbo
Datum: 2014-02-15
Domare: Jan Engdahl
Förhållanden: Blåsigt samt mulet +3
Grytets beskaffenhet: Mot berg en stor stenhög många ingångar bland stenarna
Tid: 14:23 - 15:23
Provförlopp: Räv indriven av stövare.
Alba släpps 14:23 i ett stor gryt med mycket sten och många ingångar. Hon söker av grytet och går in. Kl 14:26 får
hon kontakt med räven. Alba jobbar på bra och bryter, kommer ut med ca 5 min intervall under hela provtiden och
letar ny gång för att lyckas. Alba kan kallas in under brytningen utan problem. När halva provtiden gått lämnar en av
passarna grytet utan att meddela. Detta kan ha påverkat provförloppet negativt. Provet bryts 15:23.
Alba är en tik som jobbar på bra under hela provtiden. Hon visar upp ett trevligt arbetssätt som tyvärr ej får räven att
lämna grytet under provtiden.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) C, 5) 8p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 44 poäng (0 pris)

Alba, SE46660/2012-07-09, f. 2012-07-09
Äg. Anders Samuelsson, Sävsjö
Arrangör: smgk
Plats: Aneby/N.Ljunga
Datum: 2014-02-01
Domare: Niclas Petersson
Förhållanden: 5cm snö -2 uppehåll
Grytets beskaffenhet: Se provberättelse
Tid: 09:50 - 15:32
Provförlopp: Provgryt ett, sten tipp med fyra synliga ingångar. Räv indriven av stövare. Tiken släpps vid grytet
09:50 och söker av grytet mycket bra, går in i en gång men kommer omgående ut och går in i nästa gång får strax
efter kontakt med räven ute i åkern vid sten muren. Tiken hörs sporadiskt med dunkningar och skall när hon jobbat
med räven i nio minuter har räven fått nog av henne och lämnar grytet i hög fart med tiken strax efter påskjuts av
passkyttar dock utan något resultat jakten bryts. När domare och hundförare är på väg hem får vi telefon om att en
räv är indriven på hemma plan.
Provgryt två, skogsgryt med sju ingångar. Tiken släpps vid grytet 13:35 går omedelbart ner där stövaren drivit in
räven, strax därefter får tiken fatt i räven bakom domarlaget. Tiken ligger i en blindgång med räven tills hon bryter
efter tolv minuters jobb och kommer ut, svag vissling av hundföraren som hon kommer till för att genast gå tillbaka
till gången. När tiken precis har gått in i grytet kommer räven ut i andra änden av grytet. Ny passkytt och det blir
åter bom. Vi åker till ett nytt gryt och spårar in en räv där.
Provgryt tre, skogsgryt med tolv ingångar, tiken släpps 15:29 söker av grytet mycket bra, går in efter en minut och
får kontakt. Denna räven har fått nog efter en och en halv minut och tiken strax efter. Alba har under dagen visat att
hon är en utmärkt sprängare och en mycket trevlig jakthund.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)
Alba, SE46660/2012-07-09, f. 2012-07-09
Äg. Anders Samuelsson, Sävsjö
Arrangör: smgk
Plats: Nävelsjö
Datum: 2014-03-09
Domare: Niclas Petersson
Förhållanden: Barmark,uppehåll +4
Grytets beskaffenhet: Skogsgyt i en backe nio ingångar
Tid: 11:03 - 11:14
Provförlopp: Räven indriven av plotthund. Alba går ner med en gång där plotten har drivit in räven och får kontakt
omgående. Skall och dunkningar hörs sporadiskt. Efter elva minuters jobb har räven fått nog och flyr grytet med
tiken strax efter. Tyvärr påskjuts inte räven. En tik som jobbar mycket målmedvetet med räven och föreslås ett första
pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 10p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 59 poäng (1:a pris)
Badgerhills Kaxie, SE67244/2010, f. 2010-10-31
Äg. Jan-Erik Falk, Mora
Arrangör: dgk
Plats: Våmhus
Datum: 2014-02-01
Domare: Rasmus Boström
Förhållanden: Mulet. 0 grader
Grytets beskaffenhet: Hus med massor av bråte
Tid: 11:30 - 00:00
Provförlopp: Uthus/lada med massor av bråte.
Hunden släpps och söker snabbt upp huset. Under mycket möda hittar den till slut räven och efter hårda
påtryckningar lämnar den grytet.
Helt OK sprängar jobb med en terrier som har ett bra mod och stor jaktlust.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 8p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 56 poäng (1:a pris)

Badgerhills Kaxie, SE67244/2010, f. 2010-10-31
Äg. Jan-Erik Falk, Mora
Arrangör: dgk
Plats: Våmhus
Datum: 2014-02-02
Domare: Rasmus Boström
Förhållanden: Mulet. -1 grader
Grytets beskaffenhet: Djupt jordgryt i slänt.
Tid: 14:00 - 14:29
Provförlopp: Stövare har drivit räven till gryt och där släpps hunden sedan. Hunden söker snabbt och målinriktat upp
grytgången. Terriern lokaliserar räven snabbt och gör ett bra jobb under jorden. Efter ca 20 min kommer terriern upp
för att gå ned igen, kontakten kommer vid grytöppningen så räven är på väg att fly fältet. Efter att ha gjort ett varv
till i underjorden kommer terriern ut och kopplas så att räven kan saluteras med 2 praktbommar av hundägaren.
Domaren är mycket nöjd med hundens uppträdande som rävsprängare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 63 poäng (1:a pris)
Badgerhills Kaxie, SE67244/2010, f. 2010-10-31
Äg. Jan-Erik Falk, Mora
Arrangör: ugk
Plats: Huddunge
Datum: 2014-03-01
Domare: Per-Olov Wallner
Förhållanden: + 2 Mulet
Grytets beskaffenhet: Jord/stengryt, 1 ingång, delvis vattenfyllt
Tid: 12:58 - 13:13
Provförlopp: Räv indriven av stövare.
Hunden släpps 12,58, söker av grytet, går in och får omgående kontakt innanför ingången, jakten rör sig djupare in
och vi hör flera förflyttningar, 13,05 kommer tiken ut på en snabbvisit, in igen och får återigen kontakt innanför
ingången, förflyttningar hörs, 13,09 hund ute igen tillsynes blöt och lerig uppenbart att det är delvis vattenfyllt, går
ett par varv för att sedan återvända, omedelbar kontakt innanför, jakten går runt ett par min innan hon bryter,
alldeles efter sticker räven ut huvudet och spanar av omgivningen och tar till flykten förbi domaren som avslutar
jakten.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 4p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 53 poäng (1:a pris)

