Kokos på annenplass til Årets jakthund

Vi gratulerer spaniel Kokos og Anine Imset fra Nordstrand JFF med
annenplass i kåringen av Årets jakthund under Jakt og Fiskedagene på
Elverum!
Som vanlig var kampen hard i teten da Jakt & Fiske kåret Årets jakthund. Juryen
Roar Lundby (jaktkonsulent NJFF), Eva Pedersen (Norsk Kennel Klub) og Bjarne
Oppegård (opplæringssjef NJFF), hadde i år 22 sterke kandidater til vurdering,
fordelt på hele 15 raser.
Historisk tre-åring
I årets konkurranse var beaglen Bonnie uslåelig, med en forrykende fjorårssesong: I
løpet av november ble hun nordisk mester, norsk, svensk, finsk og nordisk
jaktchampion, samt prøvens beste hund i landskampen mot Sverige. 92,71 poeng
under det nordiske mesterskapet er historisk høyt - og det fra en tre-åring!
Arbeids-spaniel
2. plassen gikk til seks år gamle working cocker spanielen NJCH Scooterbrook
Black Pearl of Bannock - kalt "Kokos" i det daglige av eier Anine Imset. Kokos
kvaliteter som viltfinner og støtende hund ble for øvrig behørig presentert i Jakt &
Fiskes aprilnummer under rugdejakt i Rogaland.
Kokos er en Cocker Spaniel av jakttype født i 2007. På jakt er hun modig, en
særdeles god viltfinner, jakter veldig intenst og er så rask at det vanligvis står
"hunden jakter i en utrolig fart" i jaktprøvenes dommerkritikker.
På jaktprøvene konkurrerer Kokos bla mot Springer Spaniels av jakttype, som er
mye større og har lengre bein. Hun har ofte vært eneste Cocker på jaktprøvene, har
likevel gått til høyeste premiering, og oppnådd resultater som ingen andre. I tillegg
til dette kan Kokos lett fingespiss-dirigeres ut mot 100 m lange apporter, og kan
markere og holde i hodet mange apportobjekter samtidig, som en veltrent Retriever.
Dette er unikt for en Spaniel!
Kokos` meritter i 2012:
15.04.12 Kokos får sitt jaktchampionat etter å ha fått 1 x Very Good og 1 x Good
på utstilling. Hun har allerede kvalifisert seg jaktlig med 3 x 1. pr Elite Klasse på
jaktprøver. Utstillings resultatene har vært vanskelig å oppnå fordi Kokos er av
jakttype, og rasen er delt i to, en utstillingstype og en jakttype.
16.09.12 NSK (Norsk Spaniel Klub) jaktprøve på Støren, skogsfuglprøve. Kokos
får 1. pr Elite Klasse, blir klassevinner i Elite klasse, og blir Prøvens Beste hund og.
Denne prestasjonen gjør Kokos nøyaktig 3 måneder etter at hun fikk valpekull med
6 valper!
29.09.12 NSK jaktprøve på Skiptvet, prøve på utsatt rapphøns. Kokos får 2. pr Elite
Klasse.
30.09.12 NSK jaktprøve på Skiptvet, prøve på utsatt rapphøns. Kokos får 1. pr Elite
Klasse, blir klassevinner i Elite Klasse, og Prøvens Beste Hund.

03.11.12 NSK jaktprøve i Rogaland, rugdeprøve. Kokos får 1. pr Elite Klasse og
blir Guns Choice.
I 2012 var det 6 jaktprøver for Spaniels i Norge. Så mange jaktprøver har det aldri
tidligere vært på ett år. Kokos gikk til premiering på fire av prøvene. På de to siste
prøvene var det ikke fugl i terrenget Kokos fikk slipp.
Det kan være vanskelig for en Spaniel å konkurrere i antall premier på ett år, med
andre jakthund raser, som kan delta på svært mange jaktprøver i løpet av ett år. For
en Spaniel er det ikke mulig å oppnå flere enn 4-5 premier på ett år, fordi det ikke
har vært flere jaktprøver. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 4 til 5
jaktprøver årlig i Norge, alle i regi av NSK (Norsk Spaniel Klub). Spaniels kan
bare starte på jaktprøver for Spaniels, som arrangeres av NSK. Jaktprøve sesongen
er kort, fra medio september til primo november.
Kokos har nå totalt 10 x 1. premie og 5 x 2. premie på norske jaktprøver og 3 x 1.
premie på norske apportprøver. Hun startet på sin første prøve i 2008, 13 måneder
gammel.
I 2008 var det bare 4 jaktprøver. På disse oppnådde hun 3 X 1. pr UK
(unghundklasse) og 1 x 1. pr AK (åpen klasse). I tillegg oppnådde hun samme år 1
x 1. pr UK, 1 x 1. pr. AK og 1 x 1. pr EK på apportprøve, på like mange starter!
Kokos har blitt Prøvens Beste Hund 6 ganger og Guns Choice 4 ganger. Kokos er
også jaktprøve premiert i Sverige.
Kokos har fått Norsk Spaniel Klubs utmerkelse Årets Jaktspaniel i 2012 og det
samme i 2009.

Treer i Årets jakthund ble korthåret vorsteher Rugdelias NMJ Lucilla (8) til Anne
Grete Langeland og Tore Kallekleiv. Lucilla var årets vorsteher i fjor, den første
som vant Unghund Grand Prix (2006) og innehaver av flest 1 AK med ærespremie

på skogsfuglprøver innen sin rase. I 2010 satte hun kronen på verket ved å bli
verdensvinner på utstilling.
Seks ulike raser i teten
Blant de andre toppkandidatene på juryens bord før selve kåringa under Jakt- og
Fiskedagene på Elverum, var finskstøveren Kilbacken’s Raju Peto, hamiltonstøver
Jalle, og engelsksetter Pei Fang Birk, fjorårets beste fuglehund uansett rase.
– Raseutvalget viser bredden i jakthund-Norge. I år var det jevnere mellom
kandidatene enn hva vi har vært vitne til de foregående år. Men årets vinner var
betydelig yngre enn sine to nærmeste opponenter. Hva hunden presterer i ung alder
er et viktig kriterium i Årets jakthund, påpeker Eva Pedersen fra juryen.
	
  

