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Upplägget var som ett B-prov, men här 
kunde deltagarna göra prövningen med 
vilt eller dummy. De flesta valde vilt. In-
tresset för provet var stort, men det fanns 
platser för bara elva ekipage. Hösten när-
made sig och därför kunde vi vara intill 
en privat badplats i skogen utan att störa 
någon. Agneta Fondén tackade genast ja 
som domare och May Scherp Samuelsson 
var provledare. Ingrid Andersson var värd 
under dagen och Gunnar Andersson sköt-
te båt och kast. Allt övrigt jobb fördelades 
mellan de startande och de skötte sina 
uppgifter lysande som funktionärer. Det 
här provet gav säkert en kick till fortsatt 
träning och provstart på B-jaktprov. En av 
deltagarna, Kerstin Hagland, berättar om 
hur hon upplevde provet. 

I trolsk morgondimma for hundarna och 
jag till Boda kyrkby och Styggforsen för att 
få vara med på ett inofficiellt B-jaktprov i 
nybörjarklass. Det var förresten vid denna 
sagolika och dramatiska fors, som Ingmar 
Bergman en gång spelade in många scener 
i filmen Jungfrukällan. Jaktprovet var dock 
klokt nog förlagt till den betydligt lugnare 
fågelsjön Hålldammen.

Alla fick titta på
Vid samlingen, intill en liten söt grå stuga, 
fick vi veta att vi först skulle få se ett helt 
genomfört prov. Domaren Agneta Fondén, 
kennel Gyllene Horden, genomförde själv 
provet med en av sina hundar. Hon bjöd då 
lugnt och avslappnat på sig själv och kom-
menterade pedagogiskt allt som skedde. 
Det var ett utmärkt sätt för oss deltagare att 
få lära känna både provet och domaren. Jag 
tror de flesta kände sig mindre nervösa efter 
den genomgången och mer nyfikna på hur 
det skulle kunna gå för den egna hunden. 

Elva deltagare
Vi var elva deltagare med hundar i olika 
åldrar och med skiftande erfarenheter av 
jaktträning. Många var nybörjare som ville 
prova på lite. Sex startade med hanar och 
fem med tikar. Hanarna fick börja och de 
som valt dummies fick starta före förare 
som valt vilt. Efter lunch fick vi som hade 
tikar gå med våra hundar. Det var roligt 
och lärorikt att se alla hundar och förare i 
aktion. Hundarna var sinsemellan mycket 

olika, så vi fick se många varianter på hur 
man kunde genomföra provet. Alla förare 
kämpade tappert, var och en på sitt sätt.

Så gick det till
Provet började med en kort promenad, efter 
skytten och i sällskap av domaren, nedför en 
backe mot vattnet. Startpunkten låg 4-5 m från 
strandkanten. Där bjöds man på skott och två 
markeringar kastade från båt, en apport i ta-
get. Den första apporten hamnade synligt på 
blankvatten och den andra hamnade dolt ute 
på en udde med högt gräs, vass och sly. Den 
första apporten hämtade många hundar gan-
ska så raskt, medan den andra gav lite mer 
huvudbry. Publiken fick stå en bit upp i back-
en och hade bra översyn. Det var spännande 
att se hur varje hund skulle lyckas.

Bra publikplatser
Nästa uppgift var ett sök med fem appor-
ter utlagda, mer eller mindre klurigt. Pu-
bliken fick stå på en liten kulle intill, där 
man kunde följa med i allt som skedde. Ef-
ter avslutat sök bjöds det på skott och kast 
av en landmarkering. Den hamnade i ena 
hörnet av sökområdet, lite skymd, så här 
gällde det för hundarna att ha ögonen med 
sig och minnas ungefärliga nedslagsplat-
sen. Provet avslutades sedan med att hun-

den skulle sitta passiv, medan nästa hund 
startade sitt prov vid vattnet. Innan dess 
gav domaren muntlig kritik. Skriven lapp 
fick vi vid den avslutande prisutdelningen.

Trevlig stämning
I pauserna var det roligt att träffa både gam-
la hundvänner och få chansen att stifta nya 
bekantskaper. De ansvariga gjorde allt för att 
alla skulle trivas och ha det bra. Det fanns 
grillat under lunchen och det blev pris till alla 
vid prisutdelningen. Det var så trevligt att 
folk nästan inte ville åka hem när det var slut. 

Vi deltagare var inte bara provdeltaga-
re, utan vi fick också hjälpa till en smula. 
Jag fick till exempel lägga ut dummies på 
söket till några av hanarna. Det uppskatta-
de jag. En lyckad dag! Vi vill nog alla gärna 
komma tillbaka!

Hur det gick för min hund på provet? Ja, 
Maggie (Blågul´s Moonlight Magic) är en 
ungtik på 11 månader och det här var allra 
första gången hon var med om något lik-
nande. Hon klarade själva apporterings-
uppgifterna riktigt bra, tycker jag. Det hon 
behöver träna mer på är att gå lugnt och 
stadigt vid min sida mellan uppgifterna, 
trots alla frestande trevliga människor och 
hundar runt omkring.

Lyckat Dalaprov för nybörjare
De flesta testade med vilt
Jaktträning är efterfrågat. Därför valde Dalasektionen att den 7 sep-
tember 2014 ordna ett inofficiellt jaktprov som vände sig till ekipage 
där hund eller förare var nybörjare.

Domaren Agneta Fondén delar ut pris till vinnarna Erkki Thorsén med Gyllene Hordens Bossanova 
och de flankeras av funktionärerna Ingrid Andersson och May Scherp Samuelsson. (Foto: Alma Jonson)


