
 
Under början av året anordnade jaktansvarig i sprin gerklubben HS en jaktträff i Norrköping för 
alla lokalavdelningars jaktansvarig. Detta var en u ppstart för att på ett bättre sätt kunna 
anordna jaktaktiviteterna i klubben lokalt och nati onellt. Det stora uppdraget för 
Springerklubbens HS samt lokalavdelningar, under ko mmande mandat, blir att få många 
ekipage att starta på grundprov. Vi enades därför a tt erbjuda våra medlemmar en kurs med lika 
innehåll över hela landet. Kurserna kommer att star ta i lokalavdelningarnas regi under våren 
eller till hösten. 
 
Om Du är intresserad av att gå kurs med detta inneh åll, kontakta Din lokalavdelning för mer 
information  
 
Grundkurs 1  Minst 10 timmar  och 5 tillfällen. 
 
Grundläggande jaktlydnad som utförs i skog och inte på öppen appellplan 
 
Mål: Sitt, ligg, stanna kvar, inkallning, jaktfot, passivitet, stadga, lydnad/kontakt. 
Påbörja sitt med pipa & handtecken och vändsignal med pipa. 
 
TEST: Ett slutprov med ett protokoll där instruktören fyller i godkänd respektive ej godkänd på varje 
enskilt moment och möjlighet att ge kommentarer och tips om fortsatt träning för varje enskilt moment. 
 
Diplom till kursdeltagarna efter avslutad kurs. 
 

Grundkurs 2 - Apportering  Minst 10 timmar & 5 till fällen 
Grundläggande apportering på land & vatten. 
Markering, dirigering, sökapport, stadga 
 
Mål: Kunna klara av att apportera på land och i vatten både dummies och matnyttigt vilt. Klara av ett 
enkelt vattenprov. 
 
Test : Apporteringstest. Tanken är att testet ska utgå ifrån nedstående regler(ungefär) men att våra 
egna instruktörer kan göra dessa. 
 
Diplom till kursdeltagarna efter avslutad kurs. 
 
Så här går ett apporttest till: 
Testet ska genomföras i relativt öppen terräng med god överskådlighet. Sökytan ska vara ca 50 * 50 meter. 
Viltutläggning (fågel) sker dels genom att en funktionär och en skytt med skott och kast markerar nedskjutning 
av vilt, och dels genom att vilt läggs ut i terrängen. Tre (3) skott ska avlossas, och fyra (4) vilt ska användas. 
Vid utplacering av viltet ska hunden vara kopplad och beredas tillfälle att se kast av två (2) vilt, som kastas i 
samband med skott. Två (2) vilt läggs ut diskret så att hunden ej kan observera var de placeras. I samband 
med detta avlossas det tredje (3:e) skottet. Vid skott bör skytten befinna sig minst 15 m från hund och förare. 
Apportering påbörjas först när samtliga vilt är utlagda. Under sökmomentet får föraren röra sig inom 
sökområdet längs en tänkt mittlinje, som kan markeras medsnitslar, och genom uppmuntran hjälpa och 
påverka sin hund. 
 
Föremål för bedömning: Hundens förmåga att avsöka anvisat terrängavsnitt och lokalisera befintligt vilt. 
Krav för godkännande: Att hunden nöjaktigt avsöker området och därvid apporterar, hämtar in, minst tre (3) 
av viltet. 
 
JAKTPROVSREGLER vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV samt SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE 
FÅGELHUNDAR.Fastställda av SKK november 1996,att gälla fr.o.m. 1 juli 1997. 
 
  
 

 
 



 
Grundkurs 3 – Fält     Minst 10 timmar & 5 tillfäll en 
 
Fältarbete, signaler(pipa, hand och röst), apportering, stadga 
Hur man fyller i en blankett för anmälan till grundprov, vattenprov & jaktprov 
 
Mål: Att starta på grundprov. 
 
Efter genomgången kurs erbjuds deltagarna att starta grundprov. Föreslaget är då att startavgiften på 
grundprovet återbetalas i form av presentkort(på annan kursverksamhet)  om ekipaget klarar ett 
godkänt grundprov. 


