JAKTPROVSBERÄTTELSER FRÅN AUGUSTI TILL DECEMBER 2014
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.
Moment
Arbetsbeskrivning Sprängare
1. Tillgänglighet x 1.0 Hunden är helt tillgänglig under kontroll av testiklar och ID
Hunden kan endast med svårighet hanteras av annan än föraren
Hunden låter sig endast hanteras av föraren
2. Uppträdande x 1.0 Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet och innan släpp
vara tyst medan passkyttar ställs på plats
Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet men
brister i uppträdande vid grytet innan släpp
Hunden kan ej föras tyst i kopplet
Hunden släpps minst 10 meter från grytet och söker snabbt och målmedvetet
3. Sök x 1.5
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 m och stöttar med fysisk beröring.
Hunden söker ej självständigt av området eller behöver
verbal stöttning utanför grytet för att gå in.
Hunden går ej in trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet
Hunden bryter minst en gång och räven lämnar grytet inom 30 minuter.
4. Arbetssätt x 1.5
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.
Hunden bryter ej, räven lämnar grytet efter 30 minuter.
Hunden bryter ej, räven lämnar grytet efter 45 minuter men inom provtiden
Hunden bryter och jobbar, räven kommer inte ut under provtiden
Hunden bryter ej under provtiden, räven lämnar ej grytet
Kan ej bedömas
Hunden bedöms jobba hela provtiden med utmärkt tempo
5. Jaktlust x 1.5
och målmedvetenhet
Hunden bedöms jobba hela provtiden med bra tempo och målmedvetenhet
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
Kan ej bedömas
Hunden kan med en diskret signal, motsvarande muspip
7. Lydnad x 1.0
eller handsignal, kallas in under brytning
Hunden kan kallas in under brytning
Hunden kan utan problem kallas in när den varit lös, före eller efter provet.
Hunden kan ej kallas in och kopplas
Hunden bedöms ha ett gravt olämpligt arbetssätt.
Respekterar inte vilt eller dumdristig.
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Moment
Arbetsbeskrivning Förliggare
1. Tillgänglighet x 1.0 Hunden är helt tillgänglig under kontroll av testiklar och ID
Hunden kan endast med svårighet hanteras av annan än föraren
Hunden låter sig endast hanteras av föraren
2. Uppträdande x 1.0 Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet och innan släpp
vara tyst medan passkyttar ställs på plats
Hunden kan föras tyst kopplad fram till grytet men
brister i uppträdande vid grytet innan släpp
Hunden kan ej föras tyst i kopplet
Hunden går snabbt in när den lokaliserat ingångarna och
3. Sök x 1.5
söker snabbt och målmedvetet igenom grytet.
Hunden går in utan att söka stöd hos föraren och söker
i måttlig fart av grytet
Hunden söker stöd av föraren innan den går in.
Föraren stöttar med klapp eller motsvarande
Hunden går ej in med mindre än att föraren står vid ingången
och stöttar med fysisk beröring.
Hunden söker ej självständigt av området eller behöver
verbal stöttning utanför grytet för att gå in.
Hunden går ej in trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet
Hunden bryter ej under hela provet och minst 60 min arbetstid
4. Arbetssätt x 1.5
Hunden bryter tidigast efter 60 min men återupptar arbetet snabbt
Hunden arbetar i 30 minuter utan att bryta
Hunden arbetar i 20 minuter utan att bryta
Hunden arbetar i 10 minuter utan att bryta
Hunden ligger ej kvar och arbetar
Rovdjuret ligger i en ändgång och hunden arbetar nära och
5. Kontakt x 1.5
stoppar effektivt eventuella utbrytningsförsök
Rovdjuret ligger i en ändgång och hunden arbetar tillräckligt nära
för att nedslag hamnar rätt
Rovdjuret ligger i en ändgång men hunden ligger så långt ifrån
att avslutet försvåras
Rovdjuret ligger ej i en ändgång men jakten kan ändå avslutas i nedslaget.
Hunden ligger så långt från rovdjuret att jakten ej kan avslutas i nedslaget
Hunden ligger så långt ifrån att rovdjurets position ej kan bedömas
Hunden bedöms jobba hela provtiden med utmärkt tempo
6. Jaktlust x 1.5
och målmedvetenhet
Hunden bedöms jobba hela provtiden med bra tempo och målmedvetenhet
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
Hunden tar ej kontakt trots att det konstaterats att det finns vilt i grytet
Hunden bedöms ha ett olämpligt arbetssätt. Orsak anges i berättelsen
tex oärlig, dumdristig
Kan ej bedömas
Hunden kan kallas upp ur nedslag eller gång under full kontakt
7. Lydnad x 1.0
Hunden kan kallas in under brytning
Hunden kan utan problem kallas in när den varit lös, före eller efter provet.
Hunden kan ej kallas in och kopplas
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Hanhundar
Badgerhills Igor, SE12979/2010, f. 2009-10-31
Äg. Emil Thorsén, Åtorp
Arrangör: VGGK
Plats: Broddetorp
Datum: 2014-12-05
Domare: Ingemar Larsson
Förhållanden: Vindstilla och molnigt
Grytets beskaffenhet: Jordkällare två hål
Tid: 08:38 - 10:32
Provförlopp: Igor släpps utanför jordkällaren. Det märks på Igor att det luktar grävling. Han år
ner direkt och tar kontakt sedan jobbar han mycket bra i 114 minuter innan Emil kan avsluta
efter att vi gjort ett nedslag på två meter.
Ett mycket bra förliggararbete av Igor.
1)5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 74 poäng (1:a pris)
Bråtners Dexter, SE52292/2010, f. 2010-05-27
Äg. Mikael Bråtner, Åtorp
Arrangör: TJTK
Plats: Gökhult Åtorp
Datum: 2014-09-07
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: Varmt disigt
Grytets beskaffenhet: Ett stort hål under en sten
Tid: 06:44 - 07:50
Provförlopp: Dexter släpps vid stenen 06:44 dit en stövare väckt och markerat. Efter litet
anvisningar av föraren går Dexter in och får snabbt kontakt på andra sidan stenen 06:48 är hanute
igen och gräver där stövaren markerat. Föraren kallar till sig hunden som går in och snabbt får
kontakt på samma ställe i grytet. 07:30 lokaliserar vi Dexter som ligger grunt. När hunden hör
oss blir han glesare i skallgivningen och det hörs att han ligger nära. När provtiden uppnåtts
skrapas 20cm lösjord bort. Dexter tas upp och två grävlingar skjuts. Provtiden 1 tim och 6 m.
Omdöme: En hund som vill arbeta nära rovdjuret och effektivt stoppar varje gräv och
utbrytningsförsök. Något ljust skall med dålig hörbarhet men 100% ärlig. Föreslås 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 6p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 8p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 69 poäng (1:a pris)
Bråtners Zebbe, S64992/2006, f. 2013-11-03
Äg. Mattias Hellström, Bergshamra
Arrangör: TJTK
Plats: Töreboda
Datum: 2014-08-02
Domare: Lennarth Härnesund
Förhållanden: Klart +28 torrt
Grytets beskaffenhet: Stort sandgryt med stora gångar 25 x 12
Tid: 09:00 - 10:17
Provförlopp: Zebbe släpps 09:00 på grytet. Ett par väl använda hål syns. Zebbe försvinner med
måttlig fart in i ett av dessa. 09:10 pejlar vi Zebbe på drygt 1m grävligen går nu loss. Ny kontakt
hörs 3m längre bort. Här är det fast. Kl 10:00 påbörjas nedslaget. Hunden ligger 20 cm från
grävlingen och arbetar lugnt och metodiskt. När provtiden uppnåtts tas Zebbe upp 10:17.

grävlingen skjuts. Total provtid 1timme 17 min.
Omdöme: Det är varmt och enormt torrt. Zebbe hämmas av en viss rondör efter sommaren.
Under dessa förhållanden en bra grythund som jag föreslår till 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 66 poäng (1:a pris)
Bråtners Zebbe, S64992/2006, f. 2013-11-03
Äg. Mattias Hellström, Bergshamra
Arrangör: TJTK
Plats: Motala
Datum: 2014-11-16
Domare: Mats Ståhl
Förhållanden: +5-6 Lite vind
Grytets beskaffenhet: Skogsbevuxen dikeskant med fyllnadsmassor
Tid: 12:35 - 14:15
Provförlopp: Hunden släpps kl 12:35 och går genast in. Pejlingen visar snabbt sök och invecklat
grytsystem. Hunden kommer ut och byter ingång 2 gånger innan han får kontakt kl 12:45.
Hunden ligger kvar vid upptaget hela provtiden med skallgivning. Vid nedslaget ligger hunden
nära och med rätt auktoritet för att hålla grävlingen på plats tills han kan kallas ut. Kl 14:15
skjuts den första och kort därefter den andra grävlingen.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 8p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 77 poäng (1:a pris)

Tikar
Alma, SE46662/2012, f. 2012-07-09
Äg. Christian Eggiman, Nässjö
Arrangör: ÖNGK
Plats: Valsjöbyn
Datum: 2014-11-06
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: Minus 3 grader, lätt NO vind
Grytets beskaffenhet: Större sandgryt 10 gångar i sydsluttning
Tid: 12:45 - 13:23
Provförlopp: Räv indriven av schillerstövare som är kvar vid grytet och gräver med ståndskall
vid vår ankomst. Grytet är beläget i stark sluttning med äldre storskog.
Alma söker sig runt och kollar upp alla gångar noga innan hon bestämmer sig för den gången
som stövaren grävt vid.
Grytet är djupt med begränsad hörbarhet men vi hör en rörlig jakt med dunkningar i rotsystemen
och förflyttningar i grytet, och då räven ligger fast.
Alma jobbar bra och bryter o kommer ut och kollar andra gångar som hon väljer nästa gång var
tionde minut. Efter tredje brytningen sprängs en ovanligt stor rävtik och blir skjuten av
hundägaren. Tid 38 minuter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8 A, 5) 8p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 52 poäng (1:a pris)
Imens Fyra, SE39620/2012, f. 2012-05-12
Äg. Mats Monsén, Skövde
Arrangör: VGGK
Plats: Tiarp Bredegården
Datum: 2014-12-31
Domare: Patrik Badh
Förhållanden: Soligt 5 cm snö 0 grader

Grytets beskaffenhet: Gryt 1: Gamla bäverbon i åkant med tät växtlighet 4 hål. Gryt 2: Gamla
bäverbon i åkant lövdunge 9 hål.
Tid: 11:12 - 13:50
Provförlopp: Tid gryt 1: 11:12-11:18 Gryt 2: 13:15-13:50
Räv inspårad av stövare. Hunden släpps 15 m från grytet med 4 synliga hål längs en stig i ett tätt
snår. Hunden söker snabbt igenom området där stövare och hundförare gått, väljer sedan ett hål
där hon får kontakt direkt.Rejält påstick som går ner i grytet, efter 4 min lämnar räven grytet och
jag skjuter den. Hunden kommer efter ca 2 sekunder.
Gryt 2.
Räv indriven av stövare. Hunden släpps och söker igenom området. Hon väljer ett hål och går in.
kommer ut efter ca 2 min. En runda på grytet ner i samma hål, efter någon minut får hon kontakt.
Räven flyttar sig utom hörhåll, efter 20 min kommer hunden upp springer en runda på grytet och
går ner igen. Ny kontakt och förflyttning till andra änden av grytet ur hörhåll igen. Efter ca 10
min kommer hunden upp igen och kallas in av hundföraren och provet bryts.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 8p, 6) 8p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 60 poäng (1:a pris)

