
Fullbruksprov i Blekinge 22-23 oktober 2022. 

Under en av de sista helgerna i oktober gick återigen ett fullbruksprov av stapeln i den Blekingska 

frodiga trädgården i höstfärger. Många var vi som nervöst kollade av väderapparna veckan innan och 

undrade hur det skulle gå, men vädergudarna var på vår sida och öppnade t o m för lite solsken vid 

söndagens fältmoment.  

 
 

Björn & Pentax 
 

Kent & Acke 
 

 
Sten & NonStop 

 

 
Pia & Sigge 

 

 
 

Anna & Drilla 
 

 
 

Ingmar & Caesar 
 

 
Niels & Pila 

 

 
Pernille & Epic 

 

De åtta deltagarna samlades redan på fredagskvällen för en genomgång av kommande aktiviteter 

hemma hos familjen Karén i Svängsta tillsammans med funktionärer och domare. Värdparet tillika 

provledare och kommissarie, som så frikostigt och gästvänligt öppnade upp sitt hem för samling och 

måltider, stod för all planering och dessutom logi för alla funktionärer, hade som vanligt gjort ett 

grundligt arbete som vi funktionärer bara kunde glida in och med på. Domare Thomas och 

viltspårdomare Martin presenterade provets moment och provledaren/kommissarien allt annat runt 

omkring. 

 

 

 

 

 

Förväntansfulla deltagare, domare och funktionärer dagen innan provet. 

Lördagens startade i arla morgonstund med gemensam frukost, under tiden som funktionärerna med 

sina hundar vallade av marken inför kommande moment, så att alla skulle få samma förutsättningar. 



Strax före skogsapporten, dagens första moment, hann vi fånga alla åtta deltagare på en gemensam 

bild i milt duggregn. 

 

Provets åtta ekipage (och en caddie) som kom till start. 

Skogsapporten genomfördes i en skogsslänt och klarades av med olika resultat och som vanligt med 

olika tidsåtgång. Sju av åtta ekipage klarade momentet med allt från 1-4 poäng. För att gå till pris 

behöver ekipagen poäng i alla momenten men som brukligt fick även de ekipage som missat något 

fortsätta vara med under resten av provet.   

Nästa moment, rävsläpet genomfördes i en hänryckande vacker gammal skog, utmed en skogsväg 

där spåren lätt kunde dras på var sida om vägen. Johan och Eva som drog rävarna för dagen fick 

många extra steg i stegräknaren. Rävmomentet som väl är den del i fullbruksprovet som de flesta är 

mest spända inför orsakade även denna dag något spända ansiktsuttryck. För hur bra det än gått 

under träning och jakt så kan ju vad som helst hända. Den listiga räven gäckade tyvärr hälften av 

ekipagen denna dag och de som klarade momentet fick mellan 2 och 4 poäng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn & Pentax inför rävsläp, respektive Pernille med Epic på väg in. 

Smygjakten med fritt följ och kvarstannande var sista momenten innan lunch men ändå (!) klarade 

alla ekipagen av det med mellan 1 och 4 poäng.  



 

 

 

 

 

 

 

Samling inför smygjakten samt Pentax som hittat klöven på blodspåret. 

Blodspåret kom härnäst och klockan var redan eftermiddag. Två ekipage skulle prövas som 

rapportörer. En tredje avböjde med hänsyn till att den inte hade poäng i alla tidigare moment samt 

att det när det var dags att spåra var det så mörkt i skogen att det inte gick att observera hunden.   

Av de som gick de vanliga spåren klarade tre av fem att hitta fram till klöven med 4 poäng. De två 

rapportörerna klarade uppdraget med 3 extra poäng av 4 möjliga. 

Så var dagen till ända med det sista momentet, lugn på pass, där tre svartfåglar ska apporteras efter 

skott. Ett ekipage avstod medan de övriga klarade det med mellan 2 och 4 poäng. Kanske ska en 

extra eloge ges till Pernille med Epic som genomförde momentet med full pott, i skenet av 

mobiltelefoner och ficklampor. Men mörkerträning var visst vanligt förekommande för den 

heltidsarbetande småbarnsföräldern, något vi andra också kanske ska ta efter? 

 

Dagen avslutades som den började, i samkväm hos Karéns med en jaktprovmiddag och prisutdelning 

utifrån dagens bravader.  

Pernille och Münsterdalens Epic stod för dagens bästa skogsapport samt rävsläp.                               

Björn och Münsterkullens Pentax genomförde det bästa blodspåret.                                                      

Sten och Münsterkullens Non Stop blev bästa ekipaget på smygjakt/fritt följ & kvarstannande.                       

Niels och Pila genomförde det bästa lugn på pass. 

 

Återigen arla morgonstund på söndagen med frukost och därefter avfärd med Stensnäs herrgård. 

Maken till fin miljö för ett jaktprov eller en vanlig söndag i oktober, får man leta efter och i 

morgondiset med fasaner runt knuten blev stämningen nästan magisk. Efter genomgång av 

provledare och domare inför dagens aktiviteter och förflyttningar samt presentation av gården samt 

dagens markupplåtare kunde provet blåsas igång av vår skytt tillika jakthornblåsare Jacob. 

Första momentet ut för våra numera sju ekipage, då ett åkt hem, var sök under bössan. Nere vid 

havet till ändernas hånande kväkande skulle ekipage söka av vassen kring en halvö. Alla deltagare 

klarade sökarbetet, dock med skiftande resultat mellan 1- 4 poäng.  



 

 

 

 

 

 

 

 

På väg ut till halvön. Niels med Pila. 

Anna med Drilla och domarelev Anders. Domarelever Juha och Anders. 

 

För vattenarbetet körde vi tillbaka till Svängsta och utförde momentet i Mörrumsån nedanför anrika 

Abufabriken. Här fick hundarna visa att de klarade av ett även ganska strömt vatten och 

vattenpassionen hos de sju deltagarna visades inte vara något fel på, sex av sju hundar fick 4 poäng. 

Däremot var det spridda skurar på lydighet, effektivitet och dirigering; allt mellan 1 och 4 poäng. 

 

 

Genomgång inför vattenapporten. 



 

 

 

Deltagare på behörigt avstånd till arbetande ekipage. Rorsman Martin. 

Inför fältarbetet var vi åter tillbaka till Stensnäs och omkringliggande marker och molntäcket sprack 

upp när solen tittade fram. Dagens lunch intog vi på språng för att ha varje minut till fältarbetet. 

Fältarbetet genomfördes i parsläpp och starten gick på klövermark, i skogsdunge samt på potatis-, 

jordgubbs- och solrosfält(!) Fåglarna visade sig dock inte så samarbetsvilliga men till slut var det 

bland solrosorna Pernille och Epic lyckades ställa en fasantupp i ett fullpottsarbete, dock utan 

fällning. 

  

 

 

 

 

 

 

Publiken på fältet. Dags för släpp för Nonstop och Drilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fältarbetet respektive apportering av Epic.  



Efter byte av mark till klövervall med gott om holmar och remisser där fasanerna skrällde i buskagen 

var det dags för Anna och Drilla att också utföra ett fullpottsarbete, här med fällning och apportering. 

Övriga deltagare lyckades tyvärr inte komma för fågel trots idogt arbete. Några harar och rådjur kom 

dock på fötter.  

   

 

 

 

 

 

Niels och Pila på väg ut på fält. Anna och Drillas fältarbete. Publik lite från ovan.   

 

Dagen avslutades så med viltparad, jakthornblås där Niels förstärkte samt prisutdelning. Två 

förstapristagare blev resultatet. Stort grattis till de båda! 

Pernille med Münsterdalens Epic  270 poäng.  

Anna med familjen Mögelhöj´s Drilla 240 poäng.  

Domare och domarelever uppmärksammade även denna dag ett ekipage/moment lite extra.  

Pernille och Münsterdalens Epic ansåg man gjorde bästa sök under bössan.                                       

Björn och Münsterkullens Pentax, bästa vattenapporten.                                                                       

Anna och familjen Mögelhöj´s Drilla, bästa fältarbetet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornblås vid viltparaden, här med några av markupplåtarna. 

1:a pristagare Anna och Pernille med domare Thomas. Prisbord från Robur och graverade SVKsödraglas. 

 

Så var ytterligare en provhelg i jakthundens tecken till ända. Resultaten skiftade men säkerligen åkte 

alla hem med nya erfarenheter att begrunda oavsett om det blivit ett förstapris eller flera missade 

moment.   

SVK Södra tackar alla deltagare, domare och domarelever, funktionärer och inte minst 

markägare/upplåtare för ett mycket trevligt och välarrangerat prov! Tack till Robur för sponsring till 

pristagare 

 

Vid pennan Tina Bruck 

Bakom kameran Eva Björk, Juha Åkerblom, Tina Bruck & Martin Bruck 

 

 

 


