JAKTPROVSBERÄTTELSER FRÅN HELA 2015
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
Abbe, SE12704/2012, f. 2011-12-01
Äg. Lennart Härnesund, Hökerum
Arrangör: TJTK
Plats: Åtorp
Datum: 2015-03-14
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: +1 snöslask
Grytets beskaffenhet: En pipa in i sandås. Tät granplantering
Tid: 09:30 - 11:00
Provförlopp: Inspårad räv. Släpper hunden som går in efter att ha skitigt morron. Slänger en
ryggsäck i hålet för att inte riskera smitning då hagelskytte är omöjligt. Ettrigt påstick 8 meter
från hålet. Ställningskrig i 1 minut innan räven flyr rakt in till änden och gömmer sig bakom en
liten krök där den kan svara hunden så fort den sticker in nosen. Pejlas 40cm, så nu vidtar
väntan. Efter 60 minuter startas grävning och 5 minuter senare skjuts en liten rävtik.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8p, 5) 10p, 6) 8p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 69 poäng (1:a pris)
Badgerhills Mikko, SE23341/2013, f. 2013-02-23
Äg. Niclas Petersson, Sävsjö
Arrangör: SMGK
Plats: Degerhamn
Datum: 2015-11-21
Domare: Mats Ståhl
Förhållanden: +4 nordlig vind
Grytets beskaffenhet: Stora jordhögar vid stenbrott i Degerhamn. 4-5 ingångar på alla nivåer.
Tid: 11:45 - 13:00
Provförlopp: Micko släpps kl 11:45 på grytet och söker sig genast in i en ingång. Micko kommer
ut längre ner på kullen men kommer upp till mitten igen och går ner. Några minuter senare hörs
skall på toppen av kullen på ca:1 meters djup. Vi börjar röja undan taggbuskar och inväntar tiden
för provets avslutning. Micko håller provdjuret i en blindgång i ca:45 minuter då han gör en kort
brytning för att se om vi är kvar men går genast in och arbetar igen. Då hunden nu brutit 1 gång
gräver vi ner till honom som nu arbetat minst 60 minuter. Vid nedslaget visar han riktigt bra
förmåga att hålla 3 grävlingar på plats samt parera aggressiva utfall från grävlingarna. Micko är
en mycket bra representant för sin ras men dagens provregler kan bara medge ett 2:a pris
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 6p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (2:a pris)
Bråtners Dexter, SE52292/2010, f. 2010-05-27
Äg. Mikael Bråtner, Åtorp
Arrangör: TJTK
Plats: Björkfallet Åtorp
Datum: 2015-02-09
Domare: Lennarth Härnesund

Förhållanden: 20 cm snö -1 svag vind
Grytets beskaffenhet: Grunt jordgryt 5 synliga ingångar
Tid: 10:47 - 10:58
Provförlopp: (Skrivet på gamla protokollet med 4p på lydnad=59p, nu inskriven med 2=57p.
Domaren aviserad)
Grytet beläget på sluttning i tät ca 15-årig plantering. Två välanvända gångar syns. Vi tingas ta
plats uppe på grytet så räven är väl medveten om oss. Dexter som förts okopplad går ner i ett
oanvänt hål kommer ut och söker snabbt ett nytt hål det syns tydligt att räven är hemma. Kontakt
hörs ca 5-6 m upp i sluttningen, en snabb förflyttning ny kontakt strax framför mig. Dexter ligger
hårt på i 5 min en 30 sek brytning kontakten återtags på samma plats.
Efter ytterligare 5 min hårt arbete backar räven ur grytet med Dexter omedelbart efter kastar rakt
mot en passare vänder på hans fötter och får hundägarens skott. Provtid 11 min.
Omdöme: En mycket hård och ärlig hund som gör ett mycket bra och resolut arbete på en räv
som vet vad som väntar utanför. Arbetar mycket nära räven. Skallet hest med dålig hörbarhet.
Önskvärt med litet längre brytning och litet tätare skallgivning. Men utmärkt representant för sin
ras och rävsprängarnas skara som med nöje föreslår till 1a-pris.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 2p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 57 poäng (1:a pris)
Jarlaslättens Ebbe, SE130989/2014, f. 2013-12-03
Äg. Mattias Melkersson, Kläsbol
Arrangör: TJTK
Plats: Arvika
Datum: 2015-11-14
Domare: Magnus Agin
Förhållanden: 5+ fint väder
Grytets beskaffenhet: Skogsgryt med 5 ingångar
Tid: 08:00 - 08:15
Provförlopp: Hunden släpps i närheten av grytet. Han söker utanför grytgångarna innan han
snabbt försvinner ner i en av gångarna. Ganska snart hör vi hur det blir kontakt i ena änden av
grytet. Det rumlar runt en liten stund innan det går lös och det drar iväg mot andra änden av
grytet. Därefter försvinner räven ut ur grytet, utan att vi träffar den. Strax efter kommer hunden
och följer efter en liten bit innan han kallas in.
Ett utmärkt sprängararbete.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 B, 5) 10p, 6) 10p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)

Nickås Molle, SE23637/2012, f. 2012-03-06
Äg. Andreas Larsson, Höje
Arrangör: TJTK
Plats: Undenäs
Datum: 2015-02-22
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: +1 snö/regn och uppehåll blandat
Grytets beskaffenhet: Djupt sandgryt med ett hål

Tid: 12:15 - 12:40
Provförlopp: En passkytt rapporterar att ett rävspår ringlar in i grytet, han passas på och vi är där
efter en timme med Molle. Han visar direkt att den röda är hemma. Grytet är en enpipa med ykors 1,5 m från ingången. Ganska djupt pejlar 3 m- Molle jobbar på bra med ettriga attacker och
när han bryter ger han räven fri lejd innan han dyker in igen. Efter den fjärde brytningen har
räven flyttat till andra änden av grytet och när Molle dyker på honom igen kommer han som ett
rött streck och skjuts hundägaren.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 61 poäng (1:a pris)
Pejlas Ricko, S52529/2007, f. 2007-07-16
Äg. Kent-Ove Nilsson, Hajom
Arrangör: VGGK
Plats: Fritsla
Datum: 2015-02-07
Domare: Conny Gustafson
Förhållanden: +-0 5cm snö
Grytets beskaffenhet: Jord och stengryt med fyra synliga ingångar
Tid: 11:15 - 11:43
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Ricko släpps 11:15 går in omedelbart. Ricko har problem
med att ta sig in till räven. 11:25 blir det riktig kontakt. Ricko anfaller räven med mycket bra
skärpa. Bra hörbarhet. 11:40 tystnar Ricko. Jag hör hur det dunstar i grytet på litet olika ställen.
Förmodligen vill inte räven ha någon mer kontakt utan springer runt i grytet. 11:43 lämnar räven
grytet med Ricko strax efter. Ricko har bra skärpa, önskvärt något bättre rörlighet. I övrigt en
trevlig hund.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 B, 5) 8p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 55 poäng (1:a pris)
Pejlas Ricko, S52529/2007, f. 2007-07-16
Äg. Kent-Ove Nilsson, Hajom
Arrangör: VGGK
Plats: Fritsla
Datum: 2015-02-08
Domare: Conny Gustafson
Förhållanden: +-0 5cm snö
Grytets beskaffenhet: Stenskravel vid intilliggande väg 5 synliga ingångar
Tid: 14:10 - 14:20
Provförlopp: Räv inspårad. Ricko släpps 14;10 går omedelbart in. Får efter ett par minuter
kontakt med räven. Kontakten varar ett par minuter sedan tyst.14:15 Rico kommer ut, söker ny
anfallsväg. Ricko kommer in samma ingång som han kom ut i. Det blir rörlig jakt tills 14:20 när
räven lämnar grytet med Ricko hack i häl. Ricko har mycket bra skärpa, bra rörlighet och skall.
Godkänd.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 58 poäng (1:a pris)

Pejlas Ricko, S52529/2007, f. 2007-07-16
Äg. Kent-Ove Nilsson, Hajom
Arrangör: VGGK
Plats: Fritsla
Datum: 2015-03-07
Domare: Bosse Gustafsson
Förhållanden: solsken +2
Grytets beskaffenhet: Vägbank 4ingångar
Tid: 13:05 - 14:35
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Hunden går in men har svårt att hitta räven markerar
utanför grytet,går in i en ny gång o kontakt jobbar bra tills nedslag gjorts,hunden tas lätt ut o
provet avslutas
1) 5p, 2) 5p, 3) 6p, 4) 10p, 5) 8p, 6) 6p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 65 poäng (1:a pris)

Tikar

Alma, SE46662/2012, f. 2012-07-09
Äg. Christian Eggiman, Nässjö
Arrangör: SMGK
Plats: Kroksås
Datum: 2015-02-03
Domare: Thommy Sundell
Förhållanden: 10 cm snötäcke, minus 2 grader
Grytets beskaffenhet: Större stentipp 15 x 12 meter
Tid: 13:20 - 13:49
Provförlopp: Räv indriven av schillerstövare.
Alma söker sig runt grytet och går in i samma parti som stövaren försökt gräva sig in i. Hon får
bra kontakt med räven efter ett par minuter, därefter blir det rörlig jakt med korta kontakter och
flera förflyttningar. Sedan bra kontakt i flera minuter högre upp i grytet med bra hörbarheten.
Alma bryter efter 10 minuter och kommer ut, söker sig runt grytet och går åter in på samma
ställe och får förnyad kontakt. Nya förflyttningar med kortare kontakter inom tippen med fortsatt
bra hörbarhet.
Alma bryter ånyo och räven väljer då att lämna grytet och skjuts av en passkytt.
En för dagen utmärkt sprängare med utmärkt skärpa och rörlighet samt bra skall och lydnad.
Provtid 29 minuter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 61 poäng (1:a pris)
Alma, SE46662/2012, f. 2012-07-09
Äg. Christian Eggiman, Nässjö
Arrangör: TJTK
Plats: Knaggebo
Datum: 2015-03-09
Domare: Patrik Isakson
Förhållanden: Barmark, 2+
Grytets beskaffenhet: gryt i storskog, 10 ingångar
Tid: 13:05 - 13:30
Provförlopp: Räven indriven av stövare.
Skyttar ställs ut och tiken släpps 13:05, efter 3 mn kontroll av alla ingångar går hon in. En minut
senare hörs kontakt på djupet, 7min går och vi hör hunden svagt. Nu kommer hon ut och drar ett
par varv runt oss så räven hinner flytta på sig, in igen efter några min och får kontakt längre upp i
grytet. Nu hörs arbetet väl och efter 8 min kommer räven ut och skjuts. Tiken är ca 20 sek efter
och får sin belöning när hon kommer ut. Zelda som tiken kallas gör ett utmärkt arbete med att
störa räven som inte vill vara kvar. Med beröm 1a-pris.
Tilläggas ska att hon kör ut ytterligare 2 st rävar denna dagen som blivit inkörda av stövare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 10 A, 5) 8p, 6) 2p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 51 poäng (1:a pris)

Alma, SE46662/2012, f. 2012-07-09
Äg. Christian Eggiman, Nässjö
Arrangör: TJTK
Plats: Boo
Datum: 2015-03-01
Domare: Patrik Isakson
Förhållanden: Delvis snötäckt mark, 0 C
Grytets beskaffenhet: 3 st stora stenar
Tid: 11:55 - 12:40
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Efter att ha gjort sina behov och kollat grytet går tiken in
och tar kontakt med räven. Efter 6 min arbete bryter hon och kommer ut. Tar några varv runt oss
och grytet, sen in igen. Jag hör enstaka skall men bedömer att hon inte tar sig så långt in i grytet
längre, som räven befinner sig. Efter hand så mattas tiken av och hon är mer utanför än i grytet.
Vi flyttar till nästa gryt vid 12:40. men även här så lyckas inte tiken få ut räven. Min bedömnng
är att här även finns grävling. Jag hör att hon har kontakt på ett ställe via dunkningar där jag står,
2 ggr är hon framme där med 5 min arbete. Efter 40min avbryter vi då tiken ej går in mer.
1) 5p, 2) 5p, 3) 4p, 4) C, 5) 4p, 6) 2p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 24 poäng (0 pris)
Imens Fyra, SE39620/2012, f. 2012-05-12
Äg. Mats Monsén, Skövde
Arrangör: VGGK
Plats: Velinga
Datum: 2015-02-21
Domare: Patrik Badh
Förhållanden: Mulet +1
Grytets beskaffenhet: Liten stentipp i en slänt med jord utgrävd i ett hål
Tid: 13:24 - 13:56
Provförlopp: Hunden släpps cirka 15 meter från grytet på räv inkörd av stövare. Hunden söker
över stenhögen och går ner i hålet med den utgrävda jorden. Kontakt efter någon minut under
stenhögen, det flyttar sig under stenarna några minuter för att sedan gå ner på djupet i slänten.
Det hörs dunkningar fram och tillbaka under oss. 13:53 bryter hon och kommer ut, går ner igen
och möter räven i gången. Efter lite ge och ta i ca 3 min bryter hunden och kommer ut. räven
kastar sig ut och springer rakt mot hundföraren som skjuter den. En trevlig liten tik som gör ett
bra jobb.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 55 poäng (1:a pris)
Imens Fyra, SE39620/2012, f. 2012-05-12
Äg. Mats Monsén, Skövde
Arrangör: TJTK
Plats: Undenäs
Datum: 2015-02-22
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: +1 snö/regn uppehåll blandat

Grytets beskaffenhet: Ganska stort gryt med 1 hål
Tid: 13:40 - 14:20
Provförlopp: Räv indriven av stövare. Tiken släpps och letar sig in efter lite trasslande på
utsidan. Ganska djupt gryt så det är svårt att höra mer än svaga skall och lite dunkningar. Tiken
jobbar med bra intensitet och bryter 6 ggr på 40 min. Det flyttar sig flera ggr i underjorden och
efter 40 min väljer räven att lämna grytet och blir saluterad.
1) 5p, 2) 5p, 3) 8p, 4) 8 A, 5) 10p, 6) 6p, (Grytjaktprov, sprängare)
Totalt 55 poäng (1:a pris)
Lexie, SE62151-2010, f. 2010-09-24
Äg. Conny Gustavsson, Björketorp
Arrangör: VGGK
Plats: Fotskäl
Datum: 2015-08-15
Domare: Bengt Andersson
Förhållanden: Klart plus 20 grader
Grytets beskaffenhet: Jordgryt med 3 ingångar
Tid: 11:58 - 13:25
Provförlopp: Lexie går snabbt in och hittar grävling,efter några kortare förflyttningar blir det
fast,vid nedslag lyfts hunden upp och 2 grävlingar skjuts i blindgången. Tid 87 minuter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 68 poäng (1:a pris)
Lexie, SE62151-2010, f. 2010-09-24
Äg. Conny Gustavsson, Björketorp
Arrangör: VGGK
Plats: Örby
Datum: 2015-09-04
Domare: Bengt Andersson
Förhållanden: Mulet plus14grader
Grytets beskaffenhet: Jordgryt med 4ingångar
Tid: 17:18 - 18:24
Provförlopp: Efter några turer runt grytet går tiken in och får kontakt med grävling,efter en
förflyttning blir det fast i blindgång,vid nedslag skjuts grävlingen.Tid 66minuter.
1) 5p, 2) 5p, 3) 6p, 4) 8p, 5) 8p, 6) 10p, 7) 4p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 62 poäng (1:a pris)
Lexie, SE62151-2010, f. 2010-09-24
Äg. Conny Gustavsson, Björketorp
Arrangör: VGGK
Plats: Fotskäl
Datum: 2015-10-17
Domare: P-O Sahlin
Förhållanden: Växlande molnighet +10
Grytets beskaffenhet: Jord-/stengryt ekback 4 ingångar
Tid: 13:35 - 15:10

Provförlopp: Lexie släpptes 13:35 söker runt grytet och försvinner ner i en av gångarna. Kommer
ut efter några minuter, söker runt grytet igen och försvinner ner i en annan gång. Efter ca 5 min
hör vi att Lexie har fått kontakt med en grävling som hon håller på plats. Sedan kan man höra att
hon har kört fast grävlingen i en blindgång. Där kan vi höra hur grävlingen gör anfall men hon
håller grävlingen på plats ytterligare. Efter 62 minuter görs nedslag, grävlingen avlivas. En
utmärkt förliggare.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 10p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 80 poäng (1:a pris)
Mollystams Dolly, S60437/2009, f. 2009-09-11
Äg. Jens Nilsson, Tolg
Arrangör: TJTK
Plats: Gökhult Åtorp
Datum: 2015-03-08
Domare: Mikael Bråtner
Förhållanden: Mulet +10
Grytets beskaffenhet: Jordkällare i slänt med grävt gryt runtomkring
Tid: 08:20 - 09:45
Provförlopp: Räv indriven av stövare i jordkällare. Dolly dyker rakt in i den stora välanvända
gången under dörren med ett bra tempo. Kommer ut i en sidogång 5 meter från källaren och nu i
en rasande fart. Vänder in igen och nu startar en batalj under fötterna på domaren. Den varar i 45
sekunder innan räven flyr vidare i i grytet och hamnar i en blindgång 10 meter från källaren. När
räven ligger fast lugnar tiken ner arbetet på 1 meter djup. Efter en timme startar grävningen i den
lätta sandjorden och vi när grytgången på 10 min. När vi går igenom taket ökar tiken trycket på
räven och håller den effektivt på plats när grytgången bakom tiken spärras. Trevlig tik med bra
arbetssätt och ett trevligt temperament.
1) 5p, 2) 5p, 3) 10p, 4) 10p, 5) 10p, 6) 10p, 7) 8p, (Grytjaktprov, förliggare)
Totalt 78 poäng (1:a pris)

