Fullbruksprovet 17-18 oktober 2015 i Blekinge

De kom från när och fjärran, de åtta genomtränade
hundarna med sina tappra riddare, förlåt förare. Från öst
och väst, norr och söder kom årets startåtta, med en
korthårig vorsteh, tre kleiner Münsterländer och fyra
strävhår, varv fyra hanar och fyra tikar. Även åldern på
hundarna varierade mellan två och sex år.
Ett fullbruksprov ställer stora krav på mark och organisation, och för detta hade vi verkligen
kommit rätt! I en fantastisk natur vid Mörrumsån och roddat av provledare Johan och kommissarie
Lena Karén, bäddade det för en givande provhelg. Ett 15-tal markägare var inblandade där
deltagarna rörde sig utifrån en slinga inifrån Svängsta ut i skogen mot Ekeberg och ABU´s stuga
där förläggningen fanns för helgen. Där gick slingan vidare.

Fredag 16 oktober. Många av deltagarna anlände förväntansfulla och taggade redan fredag
kväll där helgens kock Göran Lang tog emot och serverade en smakfull middag. Dessförinnan
hade funktionärer och domare vallats i markerna och fått tilldelat sina respektive uppgifter inför
helgen, vissa något enklare än andra; upphämtning av vinster hos sponsorerna stod väl för det
enklare, provkörning av fyrhjuling och uppsättning av skyltar till det roligare och snitslande av spår
det som gav flest steg i stegräknaren.

Lördag 17 oktober. Så var dagen D inne, nu var det dags att se om träningen varit den rätta och
förberedelserna tillräckliga. Vid samlingen och genomgången vid frukosten delades
startordningen ut tillsammans med karta över området vi skulle röra oss i. Provets funktionärer
presenterades tillsammans med domarna Anders Braide, Thomas Johansson och Martin Bruck.
Alla deltagare uppmanades att hålla sig till den snitslade banan, röra sig snabbt mellan
momenten/stationerna och att ha en härlig dag med sina hundar.
Smygjakten är moment nummer ett där föraren smyger fram 100 meter med hunden okopplad ,
placerar hunden på anvisat stället och fortsätter smyga därifrån 100 meter till. Efter två minuter
avlossas ett skott och efter ytterligare tre minuter kallar föraren in hunden. Den första delen
klarade alla hundarna galant, dock blev det lite för svårt för två av dem att vara kvar i rutan
medan föraren gick vidare.
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Deltagarna gick därefter vidare in i skogen till det andra momentet
som innebär blodspår. Ett 400 meter långt spår i omväxlande terräng,
med fyra vinklar, ett bloduppehåll och som legat minst 2 timmar. Här
lyckades fem hundar fick full pott, två näst högsta poäng och en
förare avstod från att starta.

Därefter var det dags att gå vidare en promenad genom en härligt färgsprakande höstskog till
stugan och förläggningen där Görans hemlagade ärtsoppa med nybakade frallor väntade. Inför
momentet skogsapport var markägare och media inbjudna för att få en inblick i
provverksamheten och våra hundars allroundegenskaper. Träffen med media, i detta fall med
Blekinge Läns Allehanda, mynnade i en förstasida och ett inslag på deras web-tv.

Vilade och vattnade hundar och mätta förare gick så vidare till skogsapportenen öppen yta i
närheten av stugan gränsande ned mot ån på 100x250 meter. Att apportera den utlagda
fasanen tog mycket tid i anspråk för de flesta ekipagen. Alla utom två fick avdrag med en eller
två poäng, en hund klarade inte momentet. Det var en utmaning för förarna att låta hundarna
söka ut för apportering utan att riskera att gå förbi densamma. Många hundar jobbade hårt och
länge.
En välbehövlig paus under promenaden blev det till näst sista momentet för dagen, lugn på pass.
Tre kråkor ska apporteras en minut efter att ha fällts (skottet gått och kråkorna kastats). Tre hundar
klarade momentet utan avdrag och för de övriga blev det antingen lite för svårt att vara helt
lugna på passet eller att snabbt och effektivt hämta in kråkorna.
Så var det dags för dagens sista del, det beryktade rävsläpet som
många var lite oroade för. Räven på ca 5-6 kg skulle i omväxlande
terräng bärgas in till föraren. Hanhundarna startade enligt startlistan
och tyvärr föll en efter en bort av olika anledningar, någon kom fram
till räven, men tog den inte. Någon var inte framme vid räven och
ytterligare någon hund påbörjade apporteringen men kom inte
ända från till föraren. Hos tikarna däremot klarade tre av fyra hundar
momentet och erhöll full pott.
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Inför söndagens del återstod två möjliga pristagare i Vijaga Olga/Carl Appelqvist och Kappetorps
G Rista/Erik Sandell.
På kvällen hölls jaktprovsmiddag i ABU-stugan där kocken Göran tillagat ännu en mycket
välsmakande gryta och till efterrätt fick vi njuta Gotländsk mattradition i Saffranspannkaka,
direktimporterat av Benny & Katja. Till middagen och dess glada skratt delade också domarna ut
lite extra uppmuntran till de hundar de bedömt gjort något extra på de olika momenten.
Klosteskoven´s C Balder/Per-Åke Hellström blev dagens smygjagare och belönades med en
förstahjälpenväska. Xantemi´s Glimma/Elisabeth Manninger gjorde dagens bästa blodspår och
belönades med ett par ullstrumpor. Den som lyckades bäst på skogsapporten var Quorum´s
Lizette/Benny Nilsson, som ryktades endast behöva under minuten för att bärga fasanen.
Momentet Lugn på pass tags hem av Vijaga Olja/Carl och rävsläpet lyckades Kappetorps G
Rista/Erik lite extra bra med, enligt domarna.

Söndag 18 oktober. Efter en förhoppningsvis god natts sömn startade deltagarna dagen med att
ta sig ut till havet för momenten sök i vass, vattenapport och fältarbete. Återigen fick vi bevista
storslagen natur kring ett mycket välskött gods. Vi möttes på gården av godsets jaktansvariga som
noga gick igenom reglerna för vårt besök. Fasaner och änder hördes tydligt och väl när vi
närmade oss marken. Det bådade gott för en god jaktprovsdag.
Fyra med full pott, tre med en pinnes avdrag samt en hund som drogs av sin förare blev resultatet
av sök under bössan i vass. Detta moment var väl det moment i provet som blev minst
publikvänligt. I en hög vass på ett område om 30x150 meter försvann hund, förare och domare,
dock ej ljudlöst vi kunde höra dem och se hur vassen vajade på avstånd. Vijaga Olga/Carl gjorde
dagens bästa insats i vassen.
I direkt anslutning till vassen gick ekipagen till väntplatsen för vattenarbetet. Om förra momentet
var svårt att beskåda var detta så mycket publikvänligare. Publiken fick skåda många fina och
idoga arbeten. De flesta av hundarna fick toppnoteringar vad gäller vattenpassion och
apportarbete, vad många däremot behöver jobba lite mera på var lydnad, effektivitet och
dirigering. Den hund som imponerade mest på domaren var Xantemi´s Glimma/Elisabeth. Att
marken var väl anpassad för jakt och prov i stor skala, talade den lyxiga utrustningen för.
Funktionären behövde inte, som i vanliga fall ro ut fåglarna. Här disponerades en motorbåt, som
han inte ens behövde köra, det ingick nämligen t o m en förare!
Så var det då till slut dags för det sista momentet, fältarbetet. Lizette startades inte på fält och
Balder skadade sig tyvärr och fick bryta. Således återstod sex hundar att provas på fälten, här en
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blandning av stubb, raps, holmar med gles bokskog, ängsmark och spännande remisser. Publiken
kunde följa arbetet på håll inte långt från gården. Där man också kunde inta en ståndsmässig
lunch i form av hemlagad köttsoppa i den iordninggjorda jaktsalen på gården som vi fick
disponera.
Till slut var det dock endast två hundar som kunde bedömas i alla sju delmoment som fältarbetet
innehåller; Effektivitet. Sök, fart och reviering. Stånd. Resning. Respekt för vilt. Apportering.
Lydighet/följsamhet.
När kastapporten blev ett faktum vid dagens slut var det samma hundar som hade möjlighet till
pris, nämligen Olga och Rista. Efter apporteringen i högt gräs stod det klart att Olga/Carl liksom
Rista/Erik gick till pris.
Dagen och provet var till ända. Deltagare, funktionärer och domare avtackades och resultatet
delgavs. Två förstapristagare i Vijaga Olga/Carl Appelqvist med 246 p samt Kappetorps G
Rista/Erik Sandell med 233 p fick ta emot en fullbruksnål av bästa valör, ett diplom, ett SVK
Södraglas, hundmat från Robur och en present från Ronneby Bruk.

Stort tack för ett väl genomfört prov!
Vid pennan Tina Bruck
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