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Instruktioner
Många av oss deltar som apportörer på större fågeljakter som arrangeras runt om i vårt land.
Kanske är du en av dom och i så fall så vet du redan hur det går till. Om inte så vill vi att du
läser den här texten. Den kan vara till hjälp för dig så att du har lite ”kött på benen” inför
provet.
Det finns två sätt för oss inom SSRK att få tillgång till provmöjligheter för våra retriever
under praktisk jakt. Båda sätten bygger på att några inom vår organisation har ett gott
förhållande till godsägare och yrkesjägare. I det ena fallet så köper vi en jakt och har därmed
kanske en möjlighet att styra jakten lite för provets skull. I det andra fallet, som också är det
vanligaste, så är vi inbjudna som gäster. Skyttarna är då inbjudna som vänner till markägaren
eller så är jakten såld till någon utomstående. I det fallet så måste vi anpassa oss helt efter
jaktens villkor och vi har betydligt mindre möjligheter att styra händelseförloppet.
För att vi ska åtnjuta fortsatt förtroende från yrkesjägare och markägare så är det viktigt att vi
följer vad som är kutym på dessa jakter.
•
•
•
•

Kom i god tid till avtalad plats.
Ta inte med vänner och bekanta utan medgivande från provledningen.
Klädseln skall vara diskret, inga grälla färger.
Stäng av mobiltelefonen.

Vid jaktgenomgången
•
•

Ta av huvudbonaden och lyssna uppmärksamt på jaktvärdens välkomsthälsning och
instruktionerna för jakten.
Håll dig till övriga startande och följ provledarens och domarens instruktioner.

Under jakten
•

Håll en låg profil. Prata lågmält, för din hund tyst och prata inte med skyttarna såvida de
inte själva inleder samtal. Håll ihop i en liten tät grupp. Det är viktigt att förflyttningar
sker snabbt och att man inte får några eftersläntrare. När skyttarna ställts ut skall man
aldrig gå framför skyttar eller skyttelinje.

Vid skytten/Skyttarna
•
•

Domaren anvisar plats för dig och din hund och ger dig instruktioner. Vid flera startande
skall lägst startnummer vara längst till höger. Hundarna sänds normalt sett i sin
startnummerordning från höger till vänster.
Var väldigt uppmärksam på allt som händer. Det faller ofta flera vilt samtidigt och något
av dessa vilt kanske faller på din hunds lott. Fokusera på att memorera nedslagsplatser så
har du större möjlighet att lösa uppgiften när det blir din tur. Din hund måste vara så
stadig att du ej behöver koncentrera dig på den.

SSRK
2
Jaktprovskommittén
för Retriever
Instruktioner till deltagare på A-prov eller praktisk jakt
___________________________________________________________________________
Efter apportering
•

•
•
•

Behandla viltet med respekt. Det är inte acceptabelt att kasta ifrån sig vilt. Fågeln skall
överräckas till domaren för kontroll. Om du inte har erfarenhet av att avfånga ett skadat
vilt, tala om det för provledningen i förväg. Om du har sådan erfarenhet så får du räkna
med att domaren, i vissa situationer, kan återlämna viltet till dig och be dig avfånga det.
Under förflyttning bärs fågeln i huvudet eller i en viltgalje. Är du inte van att avliva skadat
vilt så skall du överlåta detta till domaren, eller dennes medhjälpare.
Deltagare är ansvariga för transport av ”sina” fåglar ut ur såten. Dessa avlevereras vid
viltvagnen.
Kanin eller hare bärs under förflyttning i bakbenen.
Viltet läggs snyggt sida vid sida eller hängs upp i viltvagnen för att underlätta en snabb
avkylning.

Efter jakten
•

Ibland håller man en viltparad efter jakten. Detta för att dagen skall få en fin avslutning
och för att man vill hedra viltet. I samband med detta sker ofta hornblåsning och
jaktvärden håller ett tal till skyttar och apportörer. Det är en oskriven regel att man i detta
sammanhang tar av sig huvudbonaden. Viltet som ligger upplagt skall man heller inte
kliva över, av respekt för viltet.

Genom att följa dessa enkla regler kan vi förhoppningsvis vara välkomna att prova våra
hundar på fler jakter.
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Krav på hund och förare vid A-prov.
Förhållanden och svårighetsgrad är väldigt skiftande under en jakt. Det går inte att få det lika
för varje hund som på ett vanligt jaktprov med kallvilt.
Domaren kommer normalt sett att prioritera apporteringen av skadat vilt. Dött vilt ligger ju
kvar på plats medan en skadad fasan löper undan med hög hastighet. Det är därför viktigt att
du håller reda på när det är din tur så att du är beredd att skicka din hund. Det duger inte att
lägga en massa tid på att rikta upp hunden. Fågeln kommer då att vara borta innan du har fått
din hund till nedslagsplatsen.
I kvalificeringsklassen kanske domaren skickar en rutinerad ”picking up-hund”, utom tävlan,
på en sådan fågel för att inte riskera att förlora den.
På ett Internationellt prov eller ett elitprov kan du räkna med att domaren skickar din hund.
Dröjer du då ett onödigt ögonblick med att skicka och missar fågeln så har du fått en
belastning på din hund. Det kallas "first dog down" och det innebär att din hund belastas
prismässigt. Finner nästa hund eller domaren ett vilt som din hund missat så har du råkat ut
för en belastning som kallas "eye wipe". Det är precis lika tråkigt som det låter.
Domaren kommer att försöka finna de hundar som uppvisar högst kvalitet i sitt arbete ur
jaktlig synvinkel och premiera dessa. Apporteringsarbetet skall fungera så tyst och smidigt
som möjligt. Förarens insats är ett komplement till hundens naturliga egenskaper. A-proven
ställer också större krav på stresstålighet hos hunden samt stadga för levande vilt.
För övrigt så tittar domaren på i stort sett samma saker som på ett B-prov och skillnaden
mellan provformerna är inte så stor som man kan tro.
Reglerna i övrigt går att rekvirera från SSRK eller också ladda ner från Internet och det är
viktigt att du läst dessa innan du kommer till provet.
Vid varje prov finns erfarna apportörer på plats. Dessa tillhör oftast det ordinarie teamet på
platsen. Detta är viktigt så att inte något vilt lämnas kvar, skadat eller dött.
Det är av största prioritet att vi håller jaktetiken högt, och provet får aldrig ske på bekostnad
av den.
Vi uppskattar också om du är diskret när du pratar med vänner och bekanta. Stäng av din
mobiltelefon under jakten. Datum och plats vill vi hemskt gärna att du håller för dig själv. I
vårt urbaniserade samhälle finns krafter som är kritiska till jakt. Var snäll och ge dem inte
möjlighet att förstöra vår dag.
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