
Det blev succé, därom var vi nog alla överens efter denna solheta 
dag i Roslagens vackra natur. Provledningen hade tänkt på allt in i 
minsta detalj och kunde dessutom konsten att framföra tydlig infor-
mation med ett leende. Vilket säkert bidrog till att de 24 deltagarna 
såg rätt avspända och glada ut trots att nerverna dansade polka i 
magen på många.

Kvinnorna bakom detta proffsiga arrangemang, Ann Sommarin, Gunilla Lef-
werth, Märta Segerström och Eva Wiklund, hade efterlyst fler dummy trials 
i Östra, och eftersom de inte tillhör kategorin som sitter hemma på kammaren 
och klagar, så bestämde de sig för att ställa sina egna resurser till förfogande. Sagt 
och gjort, ett gäng kompetenta funkisar engagerades och fyra domare inbjöds. 
 På ett tidigt stadium kom huvudsponsorn in i bilden och fick namnge täv-
lingen, något som ju för övrigt blir allt vanligare och nödvändigare inom fram-
för allt idrottsvärlden. Paw of Sweden med Pella Lindmark fanns här på plats 
och synliggjorde företagets produkter plus att alla deltagare fick en ”gottispåse” 
vid ankomsten. Övriga sponsorer, Robur och Jenny Hund & Katt, hade skänkt 
priser till vinnarna.
Isade vattenflaskor och vattenfyllda hinkar
På strategiska platser fanns depåer med isade vattenflaskor och vattenfyllda 
hinkar med handdukar för att kunna svalka hundarna. Framåt eftermiddagen 
bjöds de nu något matta deltagarna på smågodis, kaffe, mackor och vattenme-
lon. Extra allt, som sagt, denna svettiga dag! Fattades bara glassbilen. 
Bedömning enligt internationella field trial-regler
Eftersom provet skulle bedömas enligt de nyligen reviderade internationella 
field trial-reglerna (samma som ska gälla på våra egna A-prov fr.o.m. 2012) 
hade man bjudit in enbart auktoriserade domare. Willy Gustafsson dömde 
ihop med Jenny Hamring, och Ulf Göranzon gick i par med Rita Kökény 
från Ungern. Rita är internationell field trial-domare och har deltagit i IGL 
Championship i England. Ihop med Rita sågs ännu en auktoriserad domare, 
Sören Swärdh, SSRKs nye jaktprovssekretare, för att ta del av hennes syn på 
hundarnas insatser. 

Paw of Sweden Trial
Lördagen den 2 juli 2011 

i Sättra by (Roslagen)
Domare 

Rita Kökény, Ulf Göranzon, 
Willy Gustafsson, Jenny Hamring

Provledning 
Ann Sommarin, Gunilla Lefwerth, 
Märta Segerström, Eva Wiklund

Sponsorer:

Text: Elisabet Sahlin. Foto: Lars Erik Göstas

Sittande: Sara Sundblom med SE J(j)CH Viltvårdarns Luring (1:a), AnnMargret Wadén 
med SE J(j)CH Jaktyrans Biggles (2:a) och Tomas Söderström med SE NO JCH Hillus 
Drake (3:a). Stående: Rita Kökény, Ulf Göranzon, Willy Gustafsson och Jenny Hamring.
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Besök gärna sponsorernas hemsidor.
Klicka på logotyperna!

Paw of Sweden Trial – ett hett 
arrangemang med ”extra allt” 

Fakta
Ett dummy trial är ett fingerat 
A-prov och en både rolig och 
spännande tävlingsform för att 
förbereda sig för eventuell start 
på ett riktigt A-prov. 
Läs mer om dummy trial på 
Östra hemsida. Klicka på 
Retrieverprov (i vänster-
spalten) och därefter på C-prov.
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Överskådligt och klurigt
Markerna bjöd på vackra vyer men 
även på mycket goda förutsättningar 
för A-provsbedömning. Överskådligt 
med klurigheter i form av diken, dung-
ar, högt gräs och terrängbyten. Solen 
gassade över fälten men en fläktande 
bris räddade oss från värmeslag.
 Jamen tävlingen då? Jodå, här 
fanns 24 elithundar. Två golden, två 
flattar och resten labradorer. Bland fö-
rarna sågs en del tiotaggare med tunga 
meriter, men också några rookies, i 
alla fall i dessa sammanhang.
 På A-prov och dummy trials är det 
ju inte ”lika för alla” eftersom skeen-
det är oförutsebart, och för att vinna 
gäller att ha tur med apporten, att mar-
kera och memorera allt som fälls, att 
hålla nerverna i styr och ha fullt fokus 
(ack ja ...) samt att ha rutin. 
 Till skillnad från B-proven gäller 
bara en apport i taget, men å andra 
sidan finns så många fler störningar 
(ack ja ...).
 Alla hundar skulle få en apport per 
domarpar i grundomgången. Därefter 
sållades de hundar bort som fått en 
minusapport. 
 Det visade sig att vi var tio förare 
som fick lämna in nummerlappen re-
dan här. Innan dess hade vi slumpmäs-
sigt fått allt ifrån enkla markeringar 
till snåriga dirigeringar. ”Rättvisa 
Gudrun” hör inte hemma i dessa sam-
manhang, här får man istället ta fram 
”good sportsmanship”. Och ägna res-
ten av dagen åt att, tillsammans med 
publiken, följa de återstående ekipa-
gen, vilket visade sig bli både spän-
nande och lärorikt.
Fjorton hundar kvar
Fjorton hundar i den andra omgången 
fick varsin ny apport för varje domar-
par, och svårighetsgraden var nu nå-
got högre. 
 Några hundar blev eyewipade, nå-
gon tog fel apport och någon blev lite 
tungstyrd. Andra kom fram på linjen 
och gjorde sitt jobb, och fick det att se 
rätt lätt ut. 
Sex ekipage till final
Efter en kort konferens meddelade do-
marna att de ville se sex hundar i fina-
len: AnnMargret Wadén med Jakt-
yrans Biggles, Tina Engström med 
Bez-Ami’s First Last and Always, 
Bengt Bernas med Andvikens Blue-

Ann Sommarin och Gunilla Lefwerth, två av kvinnorna bakom ”extra allt”. 

Solen gassade över fälten men en fläktande bris räddade oss från värmeslag.

Harriet Almqvist med SE J(j)CH Andvikens Skumbanan.
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grass, Tomas Söderström med Hillus 
Drake, Lena Bratsberg-Karlsson med 
Searover Kits Day och Sara Sund-
blom med Viltvårdarns Luring. 
 Jaktledare, skyttar och domare för-
svann ut i markerna för att lägga upp 
en utslagsgivande final. Och utslags-
givande blev den! 
 De sex finalisterna, fem labbar och 
en flat, stod uppställda på linje medan 
en drive pågick i ett avgränsat skogs-
parti ca 80 meter bort. 
 Efter avslutad drive får hundarna i 
tur och ordning ett skott för en dirige-
ring ca 60–100 meter åt ett annat håll, 
för att sedan skickas på eftersök in i 
skogen. Inte helt lätt eftersom där bara 
fanns två dummies utlagda för varje 
hund, på olika ställen. 
 Ett stort, självständigt sök där fö-
raren inte ser hunden? På ett A-provs-
liknande dummy trial? Ja, varför inte! 
Att kunna slå om från det styrda ar-
betet till det självständiga bör en re-
triever inte ha några problem med. På 
jakterna skickar vi ofta hundarna på 
eftersök i vassar och ut på otillgäng-
liga holmar i andvattnen. 
Mycket värdiga vinnare
Under semifinalomgången hade ett 
par av hundarna visat upp ett mer 
självklart arbete än de andra, och de 
bekräftade nu att de höll hela vägen. 
Efter den timslånga finalen var do-
marna överens. 
 Mycket värdig vinnare blev SE 
J(j)Ch Viltvårdarns Luring med Sara 
Sundblom, ett oerhört samspelt, ef-
fektivt och harmoniskt ekipage som 
imponerade hela dagen. Lågmält förd 
dessutom. 
 Som god tvåa kom Annmarie Wa-
déns SE J(j)Ch Jaktyrans Biggles och 
på tredje plats SE NO JCh Tomas Sö-
derströms ”Scotty”, tillika funktionä-
rernas val. 
 Övriga finalister tilldelades Cer-
tificate of Merit utan inbördes place-
ring.

En lång och varm dag var tillända. 
En dag med extra allt, tack vare en 
proffsig provledning och fantastiska 
funkisar. Hoppas ni orkar göra om 
det nästa år igen!

Två domarpar: Willy Gustafsson och Jenny Hamring  samt Rita Kökény och Ulf Göranzon.

Ovan: Värdiga vinnarna SE J(j)Ch Viltvårdarns Luring och Sara Sundblom. Nedan: 
tvåan Annmarie Wadén med SE J(j)Ch Jaktyrans Biggles samt trean och funktionärer-
nas val: Tomas Söderström med SE NO JCH Hillus Drake.
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Stig Persson och NORDJCH Justlike Prince Henry.
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Märta Segerström och Ulf Bergquist. Bengt Bernas och Andvikens Blue-
grass tillsammans med Ulf Göranzon.

Djupt koncentrerade: Lena Lundgren 
och Mallard Tide.

Mats Thoresson med Viltvårdarns Hagla bredvid vinnarekipaget – Sara Sundblom 
och SE J(j)Ch Viltvårdarns Luring.

Funktionärerna som
levererade ”extra allt” 

Provledning
Ann Sommarin, Märta Segerström, 

Gunilla Lefwerth, Eva Wiklund 
Stewards

Gunilla Lefwerth, Tina Cederberg
Kastkoordinatorer/”jaktledare”
Märta Segerström, Marie Ahlgren

Övriga kastare 
Anna Qvarfort, Zara Winkler

Skyttar
Kent Wennersten, Roger Almstedt, 

Ulf Bergquist, Torbjörn Hammström
Parkeringsvakter

Lotta Wennersten (samt jourhavande 
hundar-i-bil-kontrollant)

Anna Qvarfort (även kastare)


