
Working Test (WT) vs Nybörjarprov (NBP)

Jag har på begäran lovat att försöka klargöra de största skillnaderna mellan WT och NBP.

Nybörjarprovets fältarbete skall i möjligaste mån efterlikna jakt över spaniel med den avgörande 
skillnaden att vilt inte fälls. Terrängen skall vara väl lämpad för spanieljakt och får gärna innehålla 
vilt som normalt jagas över spaniels. Varje hund skall till största delen provas på markavsnitt som 
inte utnyttjats för tidigare startande hund. En eller två skyttar skall följa det prövade ekipaget.

Ett working test är en tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika 
spanielraserna, utan att vilt fälls. Spanieln är småviltjägarens hjälp före och efter skottet. WT hålls 
med fördel under den tid på året då annan jaktlig verksamhet inte får hållas. Ett WT hålls på samma 
markavsnitt för samtliga startande hundar.

Alla tävlingar och prov är under själva prov / tävlingsdagen att betrakta som officiell verksamhet, så 
länge vi utannonserar det under SSRK, däremot är resultatrapporteringen olika.

 Till att börja med så stambokförs inte WT, det är ingen sk ”Merit” i den bemärkelsen.
 Ett WT kan man arrangera i princip året runt, bara man meddelar spanielansvarig i HS när 

man tänker arrangera testet. Marken där man håller WT ska ”vallas av” före tävlingen 
startar.

 Ett WT går på en bana, alla hundarna provas på samma markavsnitt, där förutsättnignarna 
för varje ekipage ska vara så likartat som möjligt.

 På ett NBP förflyttar man sig hela tiden i marken, alltså får dessa prov inte hållas under 
tiden 15 april 16 augusti.

 På ett WT används endast dummies som apporteringsobjekt.
 På NBP-A använder man fågel som apporteringsobjekt och på NBP-B kan man välja att 

använda dummies eller fågel.

Varför ska man starta på WT när resultatet inte stambokförs?
Den viktigaste anledningen är att man gör samma förberedelser som inför ett NBP och om man 
skulle råka misslyckas en dag så syns inte det i stamboken, en bra inkörsport för den som känner sig 
osäker eller oerfaren. Ett WT kan arrangeras på fler platser då det inte behövs så mycket mark för 
själva arrangemanget. Tycker man sedan att WT är trevligt så kanske man vågar steget ut och startar 
på ett prov som stambokförs. Målet med hundägandet kanske inte är att starta på fältprov då är ett 
WT för att prova hundens egenskaper väl så bra.

Riktlinjer för WT finns på SSRK HS hemsida.
Regler för NBP finns på SSRK HS hemsida § 9
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