
VATTENVILTPROV FÖR GRYTHUNDAR 
 
 
 
KRITIKGRUNDER 
 

 

TOMSÖK/VATTEN 

 
En bra hund skall söka i vassen och också i vattnet utan att det finns vittring av byte. Därför skall 

alla hundar först prövas utan något byte i vattnet. Hunden skall kunna guidas och visa lydnad inom 

skottområdet när skottet från hagelgeväret avfyrats. Att kasta flera stenar och ge långvarig 

uppmuntran räknas som kraftig påverkan. Föraren får kasta högst fyra (4) stenar. Tid för momentet 

är ca 10 minuter. 

 

Bedömning  

10–8 p 

Hunden går i vattnet enligt förarens order, söker målmedvetet och tillräckligt långt ut, 

ca 40 meter. Lätt guidning med gester och uppmuntran är tillåten. Kommer tillbaka 

på kommando. 

  

7–5 p 

Hunden söker delvis av området, föraren påverkar kraftigt arbetet. Det är tillåtet att 

gå i  

 vattnet flera gånger. Det är tillåtet att använda stenar, men det sänker poängen. 

 Max 5 poäng. 

4–1 p Går mycket långsamt ner i vattnet och söker ofullständigt. 

0 p Vägrar att gå i vattnet. 

 

Domaren skall ta hänsyn till svårighetsgraden om hunden går ner långsamt i vattnet (hinder eller 
tät vegetation) 

 

 

APPORTERING FRÅN VATTNET 

 
Fågeln kastas nära hund och förare och ut så långt som möjligt i simvänlig vass så att hunden 

ser flykten. En skytt skjuter samtidigt med ett hagelgevär och domaren bedömer hundens 
skottfasthet/skotträdsla. Hunden skall hämta fågeln och leverera den till föraren. Om hunden 

visar tydlig skotträdsla utesluts den från provet. Tid för momentet är ca 10 minuter. 

 

Bedömning  

10-8 p Hunden apporterar fågeln målmedvetet och snabbt och ger den till föraren. För att få  

 maxpoäng skall hunden vara okopplad och stanna kvar hos föraren under skottet. 

7-5 p Hunden hämtar bytet till stranden så föraren kan få tag i det. Att bita och skaka 

 bytet minskar poängen. 

4-1 p Hunden lämnar bytet i strandkanten. 

0 p Hunden skambiter bytet eller gömmer det. Hunden vägrar att arbeta. 

 



Om hunden hämtar in fågeln till stranden men inte fram till föraren, kan domaren ge föraren lov att 
ta bytet från hunden. Att skambita är när bytet blir förstört/söndertuggat. Att nappa fjädrar räknas 
inte som ett allvarligt fel. 
 

 

SPÅR 

 

Spåret görs med en provfågel som är fastknuten med ett snöre vid en 2–2,5 m lång käpp. Fågeln 
dras vid sidan av spårläggaren. Fågeln placeras i slutet av spåret i en grop, fördjupning eller under 

en buske. Varje hund får ett eget spår i ny terräng. Hund och förare får inte se spårläggningen. 
Starten märks med fjädrar från fågeln. Spårläggaren visar föraren starten och spårets riktning. 

Spårlinan skall vara ca 6 meter lång. 

 

Provet görs i öppen terräng eller i skog där undervegetationen inte hindrar sikten. Spåret är ca 150 
meter långt. Spåret läggs så att de första 20 meterna går rakt, resten är S-format. Hunden kan vara 
antingen fri eller kopplad. Hunden skall gå spåret lätt och antingen hämta eller visa att den hittat 
bytet. Tid för momentet är ca 10 minuter. 

 

Bedömning  

10-8 p Hunden fri, spårar lätt och hämtar bytet direkt till föraren. 

8-7 p Hunden fri, spårar lätt och stannar och skäller vid fågeln för att visa att den har hittat 

 den. 

6 p Hunden kopplad, spårar exakt och hittar bytet. 

5-3 p Hunden kopplad, spårar och hittar bytet. Hunden kan föras tillbaka på spåret en gång  

 om den tappar det. 

2-1 p Hunden kopplad, spårar och hittar bytet. Hunden kan föras tillbaka på spåret flera 

 gånger. 

0 p Hunden hittar inte bytet. 

 

Domaren bedömer fel i apporteringen. Om hunden spårar upp viltet lös och hämtar tillbaka viltet 
inom räckhåll för föraren får domaren sätta lägst 6 poäng i momentet.  
 
 
 
 

Dessa regler är översatta från de finska vattenapporteringsreglerna. 


