
VJP Töllöse 2016 

 

Vi har två Kleiner Münsterländer som vi har köpt från Gråsidingens kennel.  
Förra året gick vi HZP med Gråsidingens Frö, kallad Jessie, i Langeland för att få en bra 
meritering för framtiden. Träningen som vi gjorde med Jessie gjorde att vi har en väldigt bra 
hund klar för många nya jaktutmaningar. Efter denna upplevelse var det naturligt att även vår 
nästa hund Gråsidingens Ilse skulle genomgå samma utmaning men då med början i VJP. 

Då Danmark nu har fått möjlighet att ha VJP i egen regi kändes det naturligt att söka om att få gå 
hos Henrik i Töllöse då förra årets HZP utfördes på ett alldeles utmärkt sätt. 

Det var samling kl 07:30 i Vipperöd där frukost serverades till samtliga deltagare. 
Genomgång hölls av Henrik av vad dagen kommer att innehålla. Väldigt tydligt att de ville se vad 
hunden verkligen kunde och att flera chanser kommer att erbjudas för att få hunden att visa vad 
den kan. Vi delades in i 4 grupper med dedikerade domarteam. 

 
 

  



I vår grupp var vi 4 ekipage som skulle bedömas.  
3 KlM och 1 Vizsla.  
Började med att rasta hundarna i ett hägn avsett för att rasta hundar i. Ny upplevelse för oss som 
kommer från Sverige, dock väldigt funktionellt och väl ordnat. 
 
Därefter började fältarbetet med harspår. 

 

Vi började söka av ett fält efter hare. Första haren dök upp väldigt snart och först ut var en KlM 
som tog an spåret riktigt bra och gick med skall på löpan. 
Alla ekipage fick chansen att ta upp hare på fältet, dock stöttes hararna på hyfsat långa håll så 
det tog sin tid att komma fram till startplatsen. Vi fick flera chanser att visa hur hunden 
fungerade att ta upp harlöpan.  
 

  



 

Därefter sökte vi oss till nya marker där vi förväntades kunna ställa fågel.  
Varje ekipage fick pröva marken för att få till ett ståndarbete med hunden för fasan eller 
rapphöns. Med blandade framgångar ställdes fåglar eller så stöttes de upp till flykt om hunden 
var lite för snabb. Många försök gjordes så varje ekipage verkligen kunde visa vad hunden 
kunde. 

.  
Även revieringen kunde prövas vid dessa fält där både hundens fältsök och kontakt med föraren 
testades.  
 

  



 

Skottprövning av hundarna prövades på ett nytt fält där hundarna fick söka ut och där domarna 
valde lämpliga tillfällen att det skulle skjutas för att kolla reaktionen hos hundarna för skott. 

 

  



Dagen avslutades med att domarna samlades och gick igenom dagens arbete och diplom och 
betyg skrevs ut. 

Slutligen fick alla deltagare en genomgång av dagens resultat. 

 

I bedömningen tar man hänsyn till följande kriterier: 
Spårarbete ( hare eller räv) 
Näsarbete 
Sök 
Stånd 
Samarbetsförmåga 

Vi är väldigt tacksamma för hela arrangemanget då det har varit väldigt professionellt och väl 
genomfört. Ser fram emot höstens HZP och nu gäller hårdträning. 

Stort tack för ett mycket väl genomfört prov!   

 
Kalle Hildingsson och Gråsidingens Ilse 


