RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR MOCK TRIAL I ELITKLASS (A-PROV PÅ DUMMIES)
A-provs kommittén SSRK Östra 2016-12-08
Mock Trial EKL bör följa gällande Jaktprovbestämmelser A-prov samt Råd och Anvisningar RoA A i alla
delar som är tillämpliga. Detta dokument RoA Mock Trial i EKL i SSRK Östra är under bearbetning och
kommer att uppdateras löpande.
Bakgrund
Mock Trials/Dummytrials kommer från England, där man ville ha ett komplement till jaktsäsongens field
trials, ett bra sätt att hålla igång hunden "off season" och samtidigt få en tävlingsform som extra krydda.
SSRK Östras A-prov kommitté vill öka antalet Mock Trials som erbjuds. Vi vill även ha en högre och
jämnare kvalitet på både förberedelser och genomförande. Vi ser det som ett utmärkt tillfälle att träna
hundar inför höstens A-prov och samtidigt utbilda funktionärer och domare.
I motsats till B-prov och working test så finns inte krav på statiska och rättvisa situationer. Ett Mock Trial
är en simulerad jakt och där kan nästan allt hända som ibland prövar både startande ekipage och
domare. Det ligger lite i sakens natur att de tjänstgörande domarna inte ska lägga upp provet, utan
överlåta detta till en kunnig jaktledare. Jaktledaren bör vara en erfaren jägare som kan terrängen, som
mycket väl känner till hur trampjakt och uppflogsjakt bedrivs och därmed kunna presentera såväl bra
apporter som lite överraskningar.
Organisation
1 Provledare
1 Kommissarie
1 Jaktledare (kan även vara skytt)
2 A-provs domare + 2 aspiranter (Max 24 hundar)
2-3 stewards (Vi ser gärna att två stewards dessutom har med sig elever)
3-4 skyttar
3-4 kastare
1-2 viltbärare
Upplägg
Max 24 hundar till start. Växla mellan trampjakt och uppflogsjakt. Skyttar skjuter om möjligt med skarp
(skeet) ammunition och en skytt i linjen.
När en drive genomförs ska alla klappare och/eller skyttar bara ha med sig en dummie – som tas upp
efter varje kast. Drevet lämnar inga dummies i terrängen. Jaktledaren utser däremot en (ev flera) kastare
som placerar eller kastar ut de dummies som ska ligga kvar på förutbestämda platser. Jaktledaren
informerar sedan domarna om antal och vilka områden det kan finnas dummies i. Vi vill INTE ha
terrängpartier med dummies utspridda som konfetti över stora ytor.

Walkup bör helst genomföras i kuperad och skiftande terräng. Undvik gräsmatteapportering och orimligt
långa avstånd.
Vi repeterar: Mock Trial EKL bör följa gällande Jaktprovbestämmelser A-prov samt Råd och Anvisningar
RoA A i alla delar som är tillämpliga.
Tänk jaktligt
I alla avseenden ska bedömningen vid Mock Trial ha den jaktliga situationen som ledstjärna.
Bedömningen av bör likna bedömningen på A-prov. På A-prov bedöms hundens effektivitet under en
jakt, där det absolut viktigaste är att skadeskjutet vilt inte får ligga kvar i markerna.
Hundar som markerar bra och visar initiativ ska premieras framför hundar som behöver hjälp/måste
dirigeras till apporten, då en god markeringsförmåga är av största vikt för våra retrieverraser. Men
behöver hunden hjälp på en markering ska detta ges. Det gäller dock att läsa sin hund, onödiga signaler
och kommandon ger inga pluspoäng.
På A-prov gäller det att skicka snabbt på en markering. Har hunden samtidigt markerat flera fallna fåglar
runt omkring, behövs ett vägledande handtecken för att hunden ska apportera den angivna fågeln så
snabbt som möjligt.
Arrangörens ansvar under hundförbudstiden
Mock Trials kan till skillnad från de officiella jaktproven anordnas när som helst under året, alltså även
under den s.k. hundförbudstiden (från maj till mitten av juli), förutsatt att en anmälan görs i god tid till
retrieverjaktprovsansvarig i SSRKs huvudstyrelse.
Dessa lättnader i regelverket gäller tillsvidare och innebär ett synnerligen stort ansvar inför jaktlagen hos
de avdelningar och rasklubbar som arrangerar Mock Trial under den känsliga yngelperioden.
Övrigt
Inbjudan via hemsida och facebooksida. Anmälan sker via formulär på www.ssrkostra.se. Webmaster
lägger upp detta med input från provledare eller kommissarien. Webmaster skickar Excel-ark med
sammanställning av anmälningar. Det går även att få en färdiglottad startlista.
Budget och redovisning till kassör enligt C-provs WT mallar:
http://www.ssrkostra.se/retrieverprov/arrangera-prov/arrangera-wt-30903845

