
SVENSKA TAXKLUBBENS GRYTPROV 2020 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
PROTOKOLL GRYTJAKTPROV FÖRLIGGARE 

 
Arrangör: DTK Plats: Björbo Datum: 2020-09-06 
Ras: korthårig tax Kön: Hane Född: 2015-04-24 Reg/TAVLIC: SE31710/2015   
Hundens namn: SJ(d)CH Ubsola Urax  Ägare: Johan Persson Adress: Målarvägen 1 78697 Björbo 
 
Moment Arbetsbeskrivning poäng 
1.Tillgänglighet x1,0 Hunden är helt tillgänglig för domaren undre kontroll av ID 5 
2.Uppträdande x1,0  Hunden kan föras tyst kopplad till grytet och innan släpp vara tyst medan passkyttar ställs på plats. 5 
3.Sök x1,5 Hunden går snabbt in när den lokaliserat ingången och söker snabbt igenom grytet. 10 
4.Arbetssätt x1,5 Hunden bryter ej under hela provtiden. 10 
5.Kontakt x 1,5 Viltet ligger i en ändgång och hunden ligger tillräckligt nära för att nedslaget hamnar rätt. 10  
6.Jaktlust x1,5 Hunden bedöms jobba hela provtiden med bra tempo och målmedvetenhet. 8 
7.Lydnad x1,0 Hunden kan kallas upp ur nerslag eller gång under full kontakt. 10  
 
Provbeskrivning 
Väder förhållande & temperatur: sol och 12 plusgrader  Grytets beskaffenhet: stort stengryt med 3 ingångar 
Provet påbörjas: 11;15  Provet avslutas:  13;15 
 
Provförlopp 
Hunden släpps 10 m från grytet och snabbt hittar den en ingång som han går ner i. Får snabbt kontakt med grävlingen och 
ligger på rejält, så pass hårt att grävlingen kommer ut ur grytet, går in i en annan gång och jakten fortsätter. Grävlingen 
hamnar i en blindgång, där ligger hunden och jobbar på mycket bra kontakt, vi påbörjar ett nedslag efter en tid, hunden 
fortsätter jobba på, vi kommer ner till hund och grävling, vi får lov att kalla ut hunden för att flytta en sten som kan rasa på 
hunden. Kallas ut under full kontakt och vi lyfter undan stenen. Släpper dit hunden igen och det blir rejält kontakt, hunden 
lyfts på nytt och grävlingen avlivas. 
En trevlig hund att jaga med som har ett för dagen stort mod och skärpa. 
Första pris  77  Datum: 2020-09-06  Domare: Jan-Olof Olsson 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
PROTOKOLL GRYTJAKTPROV SPRÄNGARE 

 
Arrangör: smtk Plats: Transjö Datum: 23/2-20 
Ras: tax, normal, korthårig Kön:  hane Född:20170418 Reg/TAVLIC: SE41306/2016 
Hundens namn: Ubsola Wilding   Ägare: Jonas Tuvesson  Adress: Pukebergsg 6 38234 Nybro 
 
Moment Arbetsbeskrivning poäng 
1.Tillgänglighet x1,0 Hunden är helt tillgänglig för domaren undre kontroll av ID 5 
2.Uppträdande x1,0  Hunden kan föras tyst kopplad till grytet och innan släpp vara tyst medan passkyttar ställs på plats. 5 
3.Sök x1,5 Hunden släpps minst tio meter från grytet och söker av området men söker stöd av föraren  
  innan den går in. Föraren stöttar med klapp eller motsvarande från sin plats. 6 
4.Arbetssätt x1,5 Kan ej bedömas.  KEB 
5.Jaktlust x1,5 Kan ej bedömas. KEB 
6.Lydnad x1,5 Hunden kan utan problem kallas in när den varit lös, före eller efter provet. 6  
 
Provbeskrivning 
Väder förhållande & temperatur: hård vind ,3+  Grytets beskaffenhet: funt jordgryt med 5 ingångar 
Provet påbörjas: 12:03  Provet avslutas: 13:00 
 
Provförlopp 
Räv indriven av stövare i ett jord och sandgryt. Tyvärr lite för mycket drevjakt, söker av grytet, men får stöttas av föraren, 
skäller sporadiskt i grytet. Men har nog aldrig kontakt med räven. Efter 45 min börjar hunden krokna, och provet bryts efter 
en timma. Tyvärr en hund som varit för lite i gryt. Så det blir 0 pris.  
Noll pris 0  Datum: 22/2-20  Domare: Niclas Petersson 
__________________________________________________________________________________________________ 
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PROTOKOLL GRYTJAKTPROV FÖRLIGGARE 
 

Arrangör: Bohus/dals Taxklubb Plats: Orust Datum: 20-02-14 
Ras: Korthårig tax Kön: Tik Född: 2015-05-05 Reg/TAVLIC: SE37161/2015              
Hundens namn: Lisen   Ägare: Christofer Johansson Adress: Långelanda Stala 745 
 
Moment Arbetsbeskrivning poäng 
1.Tillgänglighet x1,0 Hunden är helt tillgänglig för domaren undre kontroll av ID 5 
2.Uppträdande x1,0  Hunden kan föras tyst kopplad till grytet och innan släpp vara tyst medan passkyttar ställs på plats. 5 
3.Sök x1,5 Hunden går snabbt in när den lokaliserat ingången och söker snabbt igenom grytet. 10 
4.Arbetssätt x1,5 Hunden bryter ej under hela provtiden. 10 
5.Kontakt x 1,5 Viltet ligger i en ändgång och hunden ligger tillräckligt nära för att nedslaget hamnar rätt. 8  
6.Jaktlust x1,5 Hundens bedöms jobba hela provtiden med utmärkt tempo och målmedvetenhet. 10 
7.Lydnad x1,0 Hunden kan kallas upp ur nerslag eller gång under full kontakt. 10  
 
Provbeskrivning 
Väder förhållande & temperatur: +10 Sol  Grytets beskaffenhet: 2 hål Sandgryt i kanten på ett berg 
Provet påbörjas: 12:20  Provet avslutas: 13:40 
 
Provförlopp 
Lisen släpps och går direkt in i grytet. Kontakt kommer omedelbart men första kvarten är det ett ställningskrig innan 
grävlingen går in och lägger sig stilla. Efter 60 minuters ståndskall slår vi igenom taket och skjuter en grävling.  
Första pris  77  Datum: 20-02-14  Domare: Mikael Bråtner 
__________________________________________________________________________________________________ 


