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Målsättning
Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma jaktliga egenskaper hos de olika
spanielraserna, utan att vilt fälls. Ändamålet med workingtest är att utanför jaktsäsong kunna testa
hundar och förare:
Rätt att deltaga
Om antalet deltagare måste begränsas ska detta ske genom lottning.
Tik som löper får starta sist och hålls från provområdet i avvaktan på start.
I övrigt hänvisas till SSRKs jaktprovsbestämmelser.
Klassindelning
Nybörjarklass (nkl)
För de hundar som tävlingsdagen uppnått 9 månaders ålder men ej tidigare startats på fältprov.
Öppen klass (ökl)
För de hundar som tävlingsdagen uppnått 9 månaders ålder.
Startordningen skall bestämmas genom lottdragning i varje klass, använd i möjligaste mån SSRK-prov
som administrativ hjälp.
Upplägg och Genomförande
Uppläggning av ett test skall ske av en person med erfarenhet av jakt med spaniel.
• Banan vallas av innan första hund startar
• Varje hund eller lag ska i möjligaste mån ha samma förutsättningar, inslag av tur bör
minimeras.
• De som organiserar testet skall försöka återskapa händelser som förekommer vid en riktig jakt.
De skall också försäkra sig om att testet är utformat så att det premierar bra jakthundar,
hunden får inte hindras att markera eller att visa naturliga jaktanlag.
• Det är grundläggande att kastare och skytt placeras med detta i åtanke.
• De som organiserar testet måste försäkra sig om att de tävlande är medvetna om
startordningen.
• Domare har det slutgiltiga ansvaret för testets upplägg.
• Kallt vilt eller dummys skall godkännas av domare för att få användas i testet.
• När man använder kast och skott i samband med markering skall kastet alltid föregås av ett
skott, skytten ska inte vara längre än 35 meter från nedslagsplatsen.
• Dirigering ska alltid föregås av skott.
• Kastare kan stå utplacerade eller gå med ekipaget, man kan även ha fasta och rörliga kastare
under ett o samma test.
• Resultatrapportering sker muntligen när alla hundar är testade. Vinnare o placerade utses för
dagen.
Provledare och domare ska sörja för hundarnas säkerhet.
Hundföraren är ansvarig för att hunden hålls under kontroll och på ett bra sätt i bilen och under hela
testet.

Bedömning
Provet tjänar till att bedöma nedan angivna egenskaper. Hänsyn ska tas till respektive ras fysiska
förutsättningar samt deras rastypiska arbetssätt.
•
•
•
•
•

Domare skall försäkra sig om att rätt hund med rätt nummer kommit till bedömning.
Domare ska ha god erfarenhet av spanielarbete under praktisk jakt.
Domare ska ge hundarna bästa möjliga förutsättningar att utföra ett gott arbete.
Domare ska premiera de hundar som behöver minst hjälp av föraren och som tilltalar dem
mest i jaktligt hänseende.
Hundarna tävlar enskilt eller i sk parsläpp, två hundar startar bredvid varandra och genomför
tävlingen gemensamt men bedöms var för sig.

En spaniels främsta uppgift är att finna vilt och att stöta upp det inom håll för föraren. Hunden skall
under hela testet arbeta inom ”hagelhåll” och täcka marken väl. Vindriktningen har en avgörande
inverkan på hur hunden täcker marken. I medvind tillåts hunden gå ut för att täcka marken
systematiskt mot föraren. I motvind skall hunden arbeta av marken systematiskt från vänster till höger
och tvärt om, den ska arbeta med ett sådant ”tryck” att viltet hålls kvar i marken utan att för den skull
vara ”ur hand”.
Domaren bedömer under testet ekipagets samarbete, hundens fart, stil, kraft, mod och marktäckning.
En spaniel skall vara stadig i uppflog, skott och när vilt eller dummy kastas. Hunden skall på
kommando apportera på land och i vatten.
Jaktlust
Hunden skall under hela prövningstiden uthålligt visa god jaktlust och arbetsvillighet samt visa vilja att
finna vilt. När hunden finner dummy/vilt skall den utan särskild uppmaning apportera det.
Sök och mönster
Hunden skall i ett till terräng, vind och vittringsförhållanden väl anpassat mönster genomsöka
terrängen framför och på ömse sidor om föraren, visa rörlighet och villighet att genomsöka också svår
terräng. I medvind vill oftast hunden gå långt ut för att arbeta mot föraren, domaren måste i dessa fall
se till att skytten stannar/anpassar farten efter hur hunden arbetar så att dess arbete inte försvåras.
Vidd
Hunden skall anpassa sitt sök till terrängen, men skall alltid arbeta inom hagelbössans räckvidd från
föraren räknat.
Fart och stil
Hunden skall arbeta i galopp större delen av provet, i ett för respektive ras raskt och stilfullt sök.
Följsamhet och villighet att låta sig dirigeras
Hunden skall vara samarbetsvillig samt uppmärksam på föraren och arbeta inom anvisat område.
Utnyttjande av näsa och förmåga att finna vilt
Hunden skall visa god näsa, det vill säga den skall med hänsyn till rådande vind och
vittringsförhållanden med luktsinnets hjälp effektivt kunna lokalisera vilt eller dummy. Dåligt
utnyttjande av näsan är ett allvarligt fel, men stor försiktighet bör iakttagas vid bedömningen då
vittringsförhållandena kan vara svåra att avgöra.
Stadga
Hunden skall i flog/kast, uppsprång och skott förhålla sig lugn. Spontan stadga utan påverkan från
föraren skall premieras. I nybörjarklass mildras kravet på stadga. I öppenklass ställs stora krav på
hundens stadga.

Skottreaktion
Stark skotträdsla är ett diskvalificerande fel.
Markeringsförmåga
Avser prövning av hundens förmåga att utan dirigering eller omfattande sök kunna lokalisera
dummy/vilt
Apporteringslust
Hunden skall spontant och utan tvekan, dröjsmål eller övertalning från föraren, apportera och
inleverera lokaliserat dummy/vilt.
Apportgrepp och avlämning
Dummy/vilt skall apporteras på ett sådant sätt att det ej glider ur greppet, att hundens rörelser ej
onödigtvis hindras och så att dummy/viltet ej skadas av hundens tänder. Härvid må hänsyn tas till
respektive ras fysiska förutsättningar att apportera större vilt.
Hundens allmänna uppträdande
Övriga iakttagelser av vikt för bedömningen av hundens jaktegenskaper .
Vattenarbete
Hunden skall villigt gå i vatten, simma effektivt, och visa god förmåga och frimodighet att ta sig fram i
vattenvegetation samt apportera dummy/fågeln till förarens hand.
Prissättning
Vid workingtest tillämpas prestationsbedömning. För att en hund ska placeras måste den ha fått minst
hälften av poängen under fältarbetets maxpoäng, ex om det delas ut max 60 p på fältarbetet så måste
hunden tilldelas mins 30 p för att kunna placeras. En duktig apportör går inte före en hund som gjort
ett godkänt fältarbete.
Hundar som uppfyller ovanstående krav rangordnas utifrån poängsättningen.
Om de fyra främsta placeringarna inte kan rangordnas utifrån att flera hundar har erhållit samma
poäng vidtar en s.k. ”run-off”. Under denna bedöms enbart hundarnas fältarbete med betoning på
marktäckning, mönster, fart och stil.
Fel som ger domaren rätt att avbryta prövningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hund som visar otillräcklig jaktlust.
Hund som är helt ur hand.
Hund som, för klassen, visar helt otillräcklig stadga.
Hund som visar uppenbar skotträdsla.
Hund som uppenbart vägrar att apportera lokaliserad dummy/vilt.
Hund som ger skall eller ger ifrån sig andra störande ljud.
Hund som genom sitt grepp uppenbart skadar dummy/vilt.
Hund som uppvisar aggressivt beteende.

Domarnas beslut är slutgiltigt. Deltagare får inte öppet ifrågasätta domslut eller kritisera markvärd,
terräng eller funktionärer.
Domare äger rätt att utesluta de hundar vars förare inte lyder domarens anvisningar eller vars förare
medvetet stör en medtävlare eller dennes hund.
Hund får inte bära halsband under tävlingen, gäller även fästinghalsband.

Banan
Banan läggs med fördel i naturlig spanielmark med buskar och snår samt där det går att nyttja diken,
gärdesgårdar, mindre skogsvägar o s v som hinder.
I NKL provas hunden endast på kastade dummies / vilt
I ÖKL provas hunden på både kastade dummies / vilt och på dirigeringar.
Nedan några exempel på hur man kan lägga upp ett WT.
Exempel på prissättning och upplägg för Öppenklass kan även genomföras som parsläpp
Hundens sök bedöms och kan ge max 50 poäng.
Under söket skall hunden apportera fyra apporter som vardera kan ge max 10 poäng.
Apport 1 är en dirigering bakåt efter skott.
Apport 2 är en markering över hinder.
Apport 3 är en dirigering över hinder efter skott.
Apport 4 är en lite längre markering
Hunden sök bedöms och kan ge max 60 poäng
Under söket skall hunden apportera fyra apporter som vardera kan ge max 10 poäng.
Apport 1 är en markering
Apport 2 är en markering
Apport 3 är en dirigering bakåt efter skott
Apport 4 är över hinder
Exempel på prissättning och upplägg för Nybörjarklass
Hundens sök bedöms och kan ge max 60 poäng
Under söket skall hunden apportera tre apporter som vardera kan ge max 10 poäng.
Apport 1 är en markering
Apport 2 är en markering över hinder
Apport 3 är en markering

