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UNGHUNDSDERBY FÖR RETRIEVERS 2014

SPEEDAT DERBY
171 var anmälda men ”bara” 131 kom till start
när årets unghundsderby gick av stapeln vid vackra
Humletorp i Östra Ämtervik, Värmland. En hel
dag kämpade funktionärer och domare i växelvis
sol, regn och åska när den mest talangfulla unga
retrievern i Sverige skulle utses.
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e hade ett tufft arbete framför sig, Svenska
Spaniel- och retrieverklubbens värmlandsavdelning (SSRK VL) att göra årets derby lika
lyckat som förra årets arrangemang i Dalarna.
Men jag vågar lova att de lyckades. Allt var
planerat in i minsta detalj och alla funktionärer
visste exakt vilka deras uppgifter var. Därför
lyckades man med det nästintill omöjliga; att
pröva 131 hundar på en dag och utöver det köra
både en semi- och en final.
Unghundsderbyt har varit ett begrepp i retrieversverige under ett tiotal år nu. Många ser det
som en chans att komma ut och pröva sin unga
hund i skarpt läge innan man fortsätter med
den avancerade träningen. Hundar mellan nio
månader och två år får starta på tävlingen som
är inofficiell.
Tävlingsformen kallas för working-test. Den
består av fem stationer där hundarna får utföra
vissa uppgifter. Då det är unga hundar så är det
endast markeringar, det vill säga skott och kast
som prövas. Svårigheterna består i att de utförs i
olika terrängtyper, att hunden ska orka mentalt
och att den ska vara lydig i alla situationer.

Varje station ger 20 poäng och för att räkna
hem dessa ska hunden sitta tyst och lugn när
skott smäller och dummy (tygrulle som simulerar en skjuten fågel) kastas. När hunden får
kommando ska den springa eller simma och
hämta den så snabbt som den kan och komma
tillbaka och lämna dummyn fint i hand till
föraren. Ju längre den letar eller om den skakar
vattnet ur pälsen eller gör andra saker på vägen,
desto mindre poäng får den. På fem stationer
kan ekipaget alltså skrapa ihop 100 poäng .
Över 75 poäng räknas som ett förstapris.
Stationerna på årets unghundsderby hade
varierande terrängtyper. På ruta ett kastades
dummyn ute på en ö och hunden skulle nedför
en backe, simma
över till andra
sidan ön , hämta
dummyn och
sedan simma
tillbaka, springa
uppför backen
och lämna dummyn till föraren
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utan att skaka vattnet ur
pälsen innan den lämnat ifrån sig apporten.
Många hade problem
med det sistnämnda och
några även med att få
hunden att stanna kvar
och söka apporten på ön
utan att börja springa
runt för mycket. Men
det fanns också hundar
som förtjänade sina 20
poäng.

RUTA NUMMER två
var lokaliserad i skogen och här kastades
apporten uppe på ett
backkrön i ganska hög
vegetation. Här sprang
många för kort och kom
inte fram till nedslagsplatsen. Man vi fick också se hundar som gjorde
ett strålande arbete.
Ruta tre låg uppe på områdets högsta punkt.
Här landade dummyn uppe på en klippa. Hunden sprang först med i en dal och sedan upp i
en backe där de skulle hoppa upp på klippan.
Några tappade sin dummy när de sedan hoppade ned vilket gjorde att det fanns vittring på fel
ställe och många hundar fastnade där. En svår
station.
Ruta nummer tre var den enda där hundarnas
förmåga att gå fot vid sidan prövades. Det utfördes innan
själva markeringen och
var en stor svårighet för
många. Men de allra
flesta hade inga som
helst problem och fick
nära nog 20 poäng.
Ruta nummer fem

låg i en ravin. Apporten
hamnade längst ned i
denna vid en bäck. Hunden skulle sedan ta sig
ned i terrängen och hitta
dummyn där. För en ung
badglad retriever kan
det vara svårt att springa
längs med en bäck utan
att passa på att ta sig et
dopp.
Lagom till sen eftermiddag hade alla
hundar gjort sina rutor
och poängen räknades
samman. Provledare
Kicki Pilenås presenterade smått sensationella
resultat där hela 28
ekipage hade fått över
90 poäng.
– Vi har inte planerat
någon semifinal utan bara final men vi måste
köra en semi i alla fall, sa hon.

NIO EKIPAGE med poäng på 95 och 96 poäng
togs ut och man körde semifinal på ängen ned
mot sjön Visten. På vägen ovanför stod ett 100tal personer i publiken. Något som var extra
kul var att det var en golden retriever och två
Flat coated som nått hit. Det brukar annars
bara vara labradorer.
Ett skott sköts en och dummy kastades i höga
ormbunkar. Vägen ned till nedslagsplatsen var
stenig och när hundarna hämtat upp apporten var det några som tog en annan
väg tillbaka och förlorade därmed
dyra poäng. Efter att nio hundar
gjort sitt jobb återstod fem i den
slutliga finalen. En flat coat och fyra
labradorer.
Finalen var en fingerad rapphön-
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sjakt. Skytten och hundföraren gick med ett
tiotal meter isär.
Hunden skulle gå fot och vara uppmärksam.
Ett skott sköts och en ”rapphöna” kastades. Den
skulle sedan in så fort som möjligt. Sedan gick
man vidare och ytterligare ett skott sköts. Det
var en bom och hunden skulle hålla sig lugn.
Efter en vidare förflyttning sköts ytterligare en
rapphöna som skulle hämtas. Klarade ekipaget
av att lösa uppgifterna prickfritt fanns hela 40
poäng att hämta.
Så stod det då klart att en Flat coated retriever hade vunnit och slagit alla labradorer. Karin
Rankloo från Malmö med sin Skattkammarens

Isle of Islay fick ta emot publikens stående ovationer.
De övriga som placerade sig var:
2.Berit Gjøtterud, Norge med labradoren;Huntingmate Femme’s Brana
3.Anneli Jansson, Lidingö med Searover
Twinkle Finest Star
4.Peder Carlsson, Hammarö med Ringlets
Heather
5.Wolfgang Ronacher , Hagfors med Djurbergas Nordic Firethree
Efter prisutdelningen lämnades stafettpinnen
över till SSRK Västra som nästa år får äran att
anordna 2015 års Unghundsderby.
nn

I Sverige har vi ett unikt utbud av jaktbara arter och möjlighet till
jakt i stort sett hela året. Svenska Jägareförbundet jobbar ständigt
med att flytta fram jägarens positioner, så att vi får en jakttabell som
stämmer med våra snabbt växande viltstammar. Vid senaste översynen av jakttabellen fick vi till åtta utökningar. Det är ovanligt bra
i dagens Europa där en allt för vanlig utveckling är att jakten istället
drabbas av inskränkningar. Men om vi ska kunna fortsätta streta
mot både inhemska beslutsfattare och EU så behöver vi dig. Som
medlem i Svenska Jägareförbundet får du allt det vi har
åstadkommit under våra första 184 år samt Sveriges största jakttidning, försäkringar för dig och dina hundar och rabatter på allt
mellan himmel och jord som du kan behöva i livet kring jakten.
Välkommen till oss i Svenska Jägareförbundet
Bli medlem här jagareforbundet.se/bli-medlem eller ring 020-22 00 10

