
I UKL utförs vattenarbetet genom apportering av en på 
öppet vatten utkastad fågel. Skott avlossas inte. 
 
Fågel kastas ut i vattnet efter klartecken från domaren 
Fågel kastas i hög bana 
Funktionär därnäst  tyst, passiv och ”osynlig” 
 
Simdjup minst halva sträckan 
Startplats och avlämning ca 5m från vattenlinjen 
Hunden okopplad ca 2 m vid sidan av föraren.’ 
 
Tänk på domares placering i förhållande till förare 
och hund så att tecken kan ges utan att arbetet störs 

V H 

5 m 

Förare Domare 



Spårslut 
 

>75 till spår eller 
annan störning Legan 

Startplats 

Spårdragaren: 
-markering på vägen 

-spårstart ett par meter in 

-sparka upp lega och lägg dit fjädrar   

-markera spårstart 

-gå till spårslut 

-göm dig, vissla 

-var passiv vad som än händer 

-följ hunden in utan att störa den 

-tag med dig spårmarkeringarna in 

 

Vindriktning Tydlig markering på vägen 

Markerad startplats 

Spårslut 

100m 



I ÖKL utförs vattenarbetet genom eftersök och 
apportering av en i vass eller annan döljande vegetation 
omedelbart efter skott utkastad fågel. 
 
 Skott avlossas efter klartecken från domaren 
Fågel kastas i hög bana och siluett omedelbart efter skott 
Funktionär sitter därnäst tysta, passiva och osynliga 
 
Fågel ca 40-60m ut från startplatsen 
Simdjup minst halva sträckan 
Startplats och avlämning ca 5m från vattenlinjen. 
 
Hunden okopplad ca 2 m vid sidan av föraren.’ 
 
Tänk på domares placering i förhållande till förare 
och hund så att tecken kan ges utan att arbetet störs 
 V H 

5 m Förare 
Domare 



Spårslut 
 

>75 till spår eller 
annan störning 

Slutfört arbete 
På plats för 
avlämning 

Hunden får följas 
fem meter Legan 

markering vid 5 meter 

Startplats 

markering vid start 



V V 

 
I EKL utförs vattenarbetet 
genom eftersök och 
apportering av en i vass eller 
annan döljande vegetation 
utlagd fågel. Denna läggs ut 
osynligt för hunden. Skott 
avlossas inte.  
 
 
Fågel dold i vassen 
Hund får startas vid 
strandlinjen. 
Funktionär tyst, dold och 
passiv” 
Simdjup minst halva sträckan 
 



Spårdragaren: 
markering på vägen 
spårstart ett par meter in 
sparka upp lega och lägg dit hår/fjädrar 
markera spårstart 
markera 5m in i spåret 
gå till spårslut 
obs inga tvära vinklar bara mjuka bukte  
göm dig, vissla 
var passiv vad som än händer 
Följ hunden in utan att störa den 
tag med dig spårmarkeringarna in 

 

markering vid 5 meter 
markering vid start 
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