
Hei alle jaktinteresserte spanielfolk!

En hektisk jakt- og prøvesesong er nettopp 
over, og vi gleder oss over at det har vært en 
svært god tilstrømming av nye deltakere på 
årets jaktprøver, samtidig som nye fjes har duk-
ket opp som tilskuere på flere prøver. Noe nytt 
har vi også sett i år: at flere spaniel eiere finner 
veien til NSKs jaktprøver for å se hvordan en 
slik prøve foregår, og hva som ventes av hund 
og fører for å delta. 
Vi håper at mange av dere som har møtt frem 
på årets jaktprøver for å se har blitt inspirert 
til videre trening med mål om å starte på 
jaktprøve i 2013. 

NSK har gjennomført 6 jaktprøver i år, det er 
rekord! 

Vi håper at denne økende interessen, med 
stadig flere påmeldte til jaktprøvene, fører til 
at enda flere avdelinger planlegger jaktprøve til 
neste år. 

Norge har fått to nye norske jaktchampion 
Spaniels i år, så vidt vi vet er dette også rekord! 
NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 
(CS) og NJCH Streamside`s Kill Devil (ESS). 
Vi gratulerer!

Vi takker hjertelig alle som har sendt oss inn-
legg til spalten, og gode bilder - fortsett med 
det! I dette nummeret håper vi spaltens lesere 
vil glede seg over årets resultatbørs, personlige 
beretninger fra noen av jaktprøvene, trenings-
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Begynnerklasse (BK)
Streamside`s Rob Roy ..................................0 BK

Åpen klasse (AK)
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Fantins U-2 ................................................... 0 AK
Fantins Vilja ................................................. 0 AK

Elite klasse (EK)
Streamside`s Kenmore Goldie ....................0 EK
Fantins Xtra ...................................................3 EK
Streamside`s Kill Devil ........ 1 EK Guns Choice
NJCH Scooterbrook Black Pearl 
of Bannock................ 1 EK Prøvens Beste Hund

tips og mer til. Har du noe på hjertet eller et 
stemningsfullt foto fra årets jakt? Ikke nøl med 
å sende det til oss!

Her på østlandet har vinteren så smått satt 
inn med minusgrader og snøvær. Nå som 
jaktsesongen går mot slutten for i år håper vi 

på en kort vinter med lite snø og dermed gode 
treningsforhold. 

Alle lesere av jaktspalten ønskes en riktig 
GOD JUL!

RESULTATBØRS ÅRETS JAKTPRØVER (med forbehold om feil)

Premierte hunder jaktprøven på Støren: 
Anine Imset med NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock, 1 EK, Prøvens Beste Hund. 
Knut Framstad med Streamside`s Kill Devil, 1 EK, Guns Choice. 
Rigmor Schau med Fantins Vidda, 3 EK.

AVD TRØNDELAG JAKTPRØVE STØREN 16.09. Dommer Tor-Magne Gramstad
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Begynnerklasse (BK) 
Winton Working Class Hero .......................0 BK
Hazel-Bird`d Diamond of my heart...........0 BK
Redspot`s Carisma .......................................2 BK
Fantins Zolan ..................................... 1 BK Guns 
Choice ....................................................................

Åpen klasse (AK)
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Streamside`s Kylemore Kate ...................... 0 AK
Fantins U-2 ................................................... 0 AK
Fantins Vilja .............1 AK Prøvens Beste Hund

Elite klasse (EK)
Fantins Western ............................................0 EK
Fantins Xtra ...................................................0 EK
Scooterbrook` Mr. Big .................................0 EK
Bekkegårdens Sugar of Scooterbrook ........0 EK
Streamside`s Kill Devil ................................0 EK
Streamside`s Kenmore Goldie ....................0 EK
NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock . 0 
EK
Fantins Vidda ................................................1 EK

Prøvedeltakere jaktprøven på Støren 16.09.

3 av 4 premierte hunder 
med førere, jaktprøven 
på Kongsberg 23./24.09. 
Dag Hassel med 
Fantins Vilja, 1 AK, 
Prøvens Beste hund, 
Stian Kirkeberg med 
Fantins Zolan, 1 BK, 
Guns Choice, og Rigmor 
Schau med Fantins 
Vidda, 1 EK.”

AVD BUSKERUD JAKTPRØVE KONGSBERG 23. og 24.09. Dommer Arild Stenbråten
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Begynnerklasse (BK) 
Winton Working Class Hero .......................1 BK

Åpen klasse (AK)
Redspot`s Carisma ...................................... 0 AK
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Scooterbrook Sprite ..................................... 2 AK

Elite klasse (EK)
Fantins Vidda ................................................0 EK
Scooterbrook Mr. Big ...................................0 EK
Bekkegårdens Sugar of Scooterbrook ........3 EK
Fantins Xtra ...................................................2 EK
Fantins Vilja ..................................................2 EK
NJCH Scooterbrook Black Pearl 
of Bannock................ 1 EK Prøvens Beste Hund

Begynnerklasse (BK)
Haugbråthen`s Gianni Versace ...................0 BK
Klovstamons Beautiful Girl .........................0 BK
Fantins Yess ...................................................3 BK
Fantins Zolan ................................................2 BK

Åpen klasse (AK)
Streamside`s Kylemore Kate ...................... 0 AK
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Scooterbrook Pepsi ...................................... 2 AK

Elite klasse (EK)
Fantins Xtra ...................................................3 EK
Fantins Western ............................................2 EK
NJCH Scooterbrook 
Black Pearl of Bannock ................................2 EK
Streamside`s 
Kenmore Goldie ................... 2 EK Guns Choice
Streamside`s Kill Devil ................................1 EK
Scooterbrook Mr. Big 1 EK Prøvens Beste Hund

Lawson Vallery med Scooterbrook Mr. Big,  
1 EK, Prøvens Beste Hund, avd. Østfolds  
jaktprøve Skiptvet 29.09.

AVD ØSTFOLD JAKTPRØVE SKIPTVET 29.09. Dommer Tor-Magne Gramstad

AVD OSLO/AKERSHUS JAKTPRØVE SKIPTVET 30.09. Dommer Wenche Farstad

Lukter det fugl? Tor-Magne Gramstad og 
Winton Woring Class Hero, Skiptvet 30.09.
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Begynnerklasse (BK)
Desperados Alva ...........................................0 BK
Fantins Tess ...................................................0 BK
Fantins Zimply meant for us .......................0 BK

Åpen klasse (AK)
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Winton Working Class Hero ...................... 0 AK
Fantins U-2 ................................................... 0 AK
Streamside`s Rob Roy ................................. 0 AK
Scooterbrook Pepsi ...................................... 3 AK
Streamside`s Kylemore Kate ...................... 1 AK

Elite klasse (EK)
Fantins Vilja ..................................................0 EK
Fantins Vidda ................................................0 EK
Scooterbrook Mr. Big ...................................0 EK
Fantins Extra .................................................2 EK
Fantins Western ............................................2 EK
NJCH Scooterbrook 
Black Pearl of Bannock ........ 1 EK Guns Choice
NJCH Streamside`s 
Kill Devil ................... 1 EK Prøvens Beste Hund

AVD ROGALAND JAKTPRØVE BIRKELAND 03.11. 
Dommer Snorre Aslaksen/Arild Stenbråten

Jaktprøven på Skiptvet 30.09. Dommer 
Wenche Farstad med to av jaktprøvens 
premierte hunder. Scooterbrook Sprite, 
2 AK, med eier/fører Lawson Vallery, 
og NJCH Scooterbrook Black Pearl og 
Bannock, 1 EK, Prøvens Beste Hund, 
med eier/fører Anine Imset.
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Prøvevinner Rogaland 3.11. NJCH Streamside`s Kill Devil. NJCH Scooterbrook Black Pearl of 
Bannock, Guns Choice Rogaland 03.11.

Blide karer på Rogalands-
prøve, v-h: Jarl Birkeland, 
skytter og grunneier, Arild 
Stenbråten, dommer, og 
Hans Hodne, prøveleder, 
skytter og fotograf! 

Dommer Arild Stenbråten 
sjekker om rugda er levert 
til førers hånd uten skade. 
Jaktprøve Rogaland 03.11.
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Begynnerklasse (BK)
Desperados Alva ...........................................0 BK
Fantins Tess ...................................................0 BK
Fantins Zimplu meant for us .......................0 BK

Åpen klasse (AK)
Jaktia Daim ................................................... 0 AK
Winton Working Class Hero ...................... 0 AK
Fantins U-2 ................................................... 0 AK
Streamside`s Rob Roy ................................. 0 AK
Scooterbrook Pepsi ...................................... 0 AK

Elite klasse (EK)
Streamside`s Kylemore Kate .......................0 EK
Fantins Vidda ................................................0 EK
Scooterbrook Mr. Big ...................................0 EK
NJCH Streamside`s Kill Devil ....................0 EK
NJCH Scooterbrook Black Pearl 
of Bannock.....................................................0 EK
Fantins Xtra ........................... 0 EK Guns Choice
Fantins Western ............................................2 EK
Fantins Vilja ............. 2 EK Prøvens Beste Hund

AVD ROGALAND JAKTPRØVE BIRKELAND 04.11. 
Dommer Arild Stenbråten/Snorre Aslaksen

Fantins Vilja, 2 EK, Prøvens Beste Hund Rogaland 
04.11. med eier/fører Dag Hassel og dommer Snorre 
Aslaksen.

Fantins Xtra, 
Guns Choice 
Rogaland 04.11

Litt å drikke gjør 
godt underveis i 
slippet!



114

Jaktspalten

Welsh på jaktprøve

Jaktprøver og Welsh har nok dessverre ikke 
vært så vanlig i Norge. Hvorfor det har blitt 
slik kan jeg ikke svare på. Jeg har i alle fall aldri 
angret på at jeg valgt Welsh Springer Spaniel 
som min jakthund. I mange år har jeg jaktet 
småvilt, rådyr, hjort og elg, men støkkjakt på 
fugl er uten tvil noe av det mest spennende. 
Det å gå støkkjakt er ikke bare å skremme opp 
vilt i skogen, men det å kunne lese terreng, ve-
getasjon og små ledetråder for å lykkes. Det er 
jegeren som må kunne dette for å lede hunden 
innenfor 20-30 m av viltet.

Helt fra Carmen kom til oss har vi trent på søk 
på mange forskjellige måter; godbiter, vinger 
og leker. I starten var det enkle ting som å hive 
en godbit noen meter avgårde når vi var ute på 
tur, til at enten jeg eller noen andre gjemmer 
ting i hage eller terreng som hun skal finne 
igjen. Gjerne gjemt litt i høyden, slik at hun 
vente seg til å ha nesen både langs bakken og i 
luften. I tillegg var det naturligvis mye trening 
av grunndressur og ikke minst nærhetskontakt.

Fra Carmen var ca 9 måneder fikk hun være med 
på fuglejakt. Siden hun var så ung hadde jeg ikke 
store forventninger, men hun overrasket stort. 
Det var ingen tvil fra første stund av at hun skjøn-
te godt hva hun skulle gjøre. Den første sesongen 
fokuserte vi på å få gode jaktopplevelser, fokuset 
var ikke på hvor mye eller lite fugl vi fikk.

Jaktanleggsprøven var det første vi forsøkte 
oss på av prøver. Vi startet treningen i april. 

Det vi trente mest på her var vannapporten. 
Kaninspor skjønte hun forbløffende lett. Jeg tror 
vi kun trente på syv spor før vi gikk opp: I mai 
fikk vi avtalt med Inger Handegård i Gaupne 
og bestod. En bestått jaktanleggsprøve betyr at 
hunden har gode jaktanlegg og er godkjent for å 
starte i brukshunds klasse på utstilling.

Det å ta jaktanleggsprøven var gøy og vi fikk 
lyst til å fortsette. Det neste man da kan ta er 
apportprøve og jaktprøve. På apportprøvene får 
man godkjent eller ikke godkjent. Med en god-
kjent apportprøve er man kvalifisert til å starte 
på jaktprøve i samme klasse. Det er tre klasser; 
begynner, åpen og elite. (Det er et tilleggskrav 
for å starte på jaktprøve i eliteklasse at man har 
fått en 1.premie i åpenklasse på jaktprøve).

Apportprøven i begynnerklasse er en ren van-
napport: Hunden sitter ved fører 5 meter inne 
på land. En fugl kastes 15 meter ut i vannet og 
skudd avfyres. Hunden skal sitte rolig til den får 
kommando om å hente fuglen. Hunden skal så 
hente og avlevere i førerens hånd 5 meter inne 
på land. I åpen og eliteklasse kastes fuglen ut 
lenger unna og kan være i skjul. På åpen og eli-
teklasse er det i tillegg apportering av kanin. Det 
foregår ved at det trekkes et kaninspor rundt 
50 meter. Fører får anvist starten av sporet og 
hunden skal apportere kaninen til førers hånd, 
uten å få noen spesiell kommando.

Vi tok sjansen på å melde oss på to apportprø-
ver samme dag, begynnerklasse og åpenklasse. 
Det skulle vise seg å være lurt, fordi det var en 
stund siden vi hadde hatt noen fugler å trene 

Stian Kirkeberg er en av årets nykommere på jaktprøver. Her deler han med oss sin opplevelse 
av avd Buskeruds jaktprøve på Kongsberg 23./24.09. der han debuterte i BK med sin Welsh 
Springer Spaniel “Carmen”.
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på. I begynnerklassen satt Carmen fint og 
rolig under skudd, i vannet tok hun et dårlig 
vingegrep i fuglen og spyttet den ut så snart 
hun kom inn på land igjen. Det kunne virke 
som fjær var ekkelt å ha i munnen, helt plutse-
lig. Tror det er noen hundeførere som kjenner 
seg igjen i en slik situasjon? Det lovet ikke godt 
for åpen klasse som vi skulle starte i rett etter 
dette. Men tror det eller ei, Carmen oppførte 
seg helt utmerket. Hun markerte godt på ned-
slaget, apporterte fint med en god avlevering. 
Dommeren, Wenche Farstad, kommenterte 
at «Dette var en annen hund, ja» og det var 
beskrivende. Kaninsporet gikk også veldig fint, 
her var hun prøvens beste hund.

Det ble mye jakt fra august og utover. Det er 
de aller fleste steder et dårlig fugleår, men vi 
fant i det minste noen som ble med hjem til 
fryseboksen. Det stod ikke på Carmen sin 
innsats i alle fall. 

Jaktprøver er nettopp hva det høres ut som – vi 
går på jakt. Vi er da hund, hundefører, skytter 
og dommer. Carmen og jeg startet på vår første 
prøve hos NSK Buskerud ved sølvgruvene i 
Kongsberg. På grunn av stor interesse ble prøven 
holdt over to dager og kombinert med apportprø-
ven til gruppen. Carmen startet også i eliteklasse 
apportprøve på morgenen, som hun bestod. 

På jaktprøven var vi tre ekvipasjer som gikk 
avgårde samtidig og skulle dermed bytte på å 
jakte. Det var utfordrende å gå bak å vente på 
tur, hundene blir ivrige og utålmodige, men det 
er nok nyttig trening også. I begynnerklasse sø-
ker man i tretti minutter. Dommeren delte dette 
inn i to ganger femten minutter for de to hun-
dene i begynnerklasse. I første runde fant vi ikke 
noe, selv om vi gikk igjennom bra terreng. Jeg 
var ikke overrasket, da denne høsten har vært 

preget med veldig lang avstand mellom hver 
fugl. Hund nummer tre som var med ut startet 
i åpenklasse og ble prøvd i noe mer enn tretti 
minutter. Dette var også dessverre resultatløst.

Så var det første hund i nybegynnerklasse som 
hadde femten minutter igjen. Her fløy det fugl 
opp, men det ble ikke avfyrt skudd. Jeg så dess-
verre ikke helt situasjonen, så jeg kan ikke for-
klare hvorfor. Kravet er at hunden skal støte fugl 
og skudd avfyres. Hunden skal sitte i oppflukt 
og eventuelt apportere(varmapport) hvis kom-
mando blir gitt. Bommer skytteren eller man 
bruker kun løsskudd, så kan man få det som 
kalles kaldapport. Kaldapport at man kaster en 
død fugl, løsner varselskudd mens hunden sitter 
rolig til den får kommando om å apportere. 
Hunden må da avlevere i førers hånd.

Carmen skulle så på sine siste femten minutter 
på vei ned mot hytta. Jeg må innrømme at jeg 
var noe motløs, da jeg ikke anså at det var store 
sjanser for å ta ut noe fugl på denne siste strek-
ningen, da vi bare hadde sett en fugl. Men det 
var best å konsentrere seg i alle fall. Etter kun 
et par hundre meter markerte Carmen kraftig 
og tok ut ei røy på rundt 10 meter fra skytteren 
og meg. Dessverre ble det to bomskudd, men 
Carmen satt seg etter et par meter. Det betydde 
at hun ville få en kaldapport senere på dagen. 
Den bestod hun med glans og ble premiert 
med 2.premie i begynnerklasse. Dette var vi 
veldig godt fornøyd med. Dommeren skrev i 
kritikken at hun gikk litt for langt i oppfluk-
ten til å kunne få 1.premie. Merk deg at på 
jaktprøver så konkurrerer ikke hundene mot 
hverandre, men etter å oppnå kravene til pre-
miering, så alle kan med andre ord få 1. eller 
3. premie uavhengig av hverandre. Så Carmen 
fikk 2.premie selv om ingen fikk verken 1. eller 
3.premie i begynnerklasse på denne prøven.
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NSK Buskerud hadde leid terreng gjennom 
Statskog med hytter og mulighet for overnat-
ting for de som måtte ønske det. Det er utrolig 
bra at det blir laget en god sosial setting rundt 
prøvene, da det ofte er mange som reiser langt 
for å kunne delta. Dessverre kunne jeg ikke 
være tilstede hele helgen, men jeg tror avdeling 
Buskerud lyktes veldig bra med dette.

Det viser seg at det er uvanlig med Welsh 
Springere på jaktprøver i Norge. Rigmor Schau 
og Inger Handegård lurer på om dette er den 
første norskeide Welsh’en? Er det noen som 
kan bekrefte eller avkrefte det? I så fall er det 
litt moro, men samtidig veldig synd og jeg vil 
absolutt utfordre flere Welsh eiere og hunder 
til å prøve seg. Det er moro, lærerikt og man 
får mange erfaringer som vil være nyttige også 
på praktisk jakt. Det er mange krefter i NSK 
som drar i gang jaktaktiviteter. Ønsker du mer 
informasjon så søk opp gruppen «spanielje-
gere» på Facebook – der er det takhøyde for å 
spørre om det meste. Gruppens 
administratorer er Espen Skjøld 
og Anders Brun, begge velkjente 
navn innen miljøet.

Diskusjoner rundt working avlet 
hunder og standard linjer er 
en diskusjon som kommer ofte 
opp. Det er mange meninger om 
hva som er best for jakt, andre 
om hva som er best for utstil-
ling eller familie. Det er umulig 
å si at det ene er bedre enn det 
andre, men jeg vil gjerne ta opp 
et aspekt som ofte blir glemt i 

debatten. Jeg mener at man kan forestille seg 
hunders egenskaper som en hel rekke vann-
glass. Hos jaktavlete hunder vil de glassene 
med jaktinstinkt, luktesans etc som regel være 
rimelig fulle. Hos andre kan det kanskje være 
en jevnere fordeling mellom alle glassene. Hos 
andre igjen kan det kanskje være helt tomt i 
noen glass og noen breddfulle. Det vil da være 
en hundeførers og eiers oppgave å sørge for at 
man for en god balanse av hvilke egenskaper 
man ønsker hos sin hund. I noen vannglass må 
man sørge for påfyll, mens i andre ønsker man 
å helle litt ut. Alle egenskaper kan trenes opp 
eller ned, de ulike avlene gir bare et litt for-
skjellig startpunkt. Det meste er mulig uansett.

God jakt!

Redspot’s Carisma og Stian Kirkeberg
stiank@outlook.com

Stian Kirkeberg og “Carmen”, 
jaktprøve Kongsberg 23.09.
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Kill er 51/2 år gammel og har navnet «Kill 
Devil» etter en ørretflue. Han ble opprinne-
lig solgt til Fjellanger Hundeskole hvor han 
ble trent som søkshund ett år før han kom 
tilbake til oss. Han fikk derfor en sein start på 
jakttreningen. Han har imidlertid hatt en flott 
utvikling med premieringer i både Sverige 
og Norge, og er blitt en flink skogsfugljeger. 
Spesielt morsomt er det at han har oppnådd 
både 1AK og 2x1EK på norske prøver med 
naturlig vilt og felling av orrhøne (Kongsberg) 
og rugde (Rogalandx2). 
Kill er en lærevillig, førermyk og snill hannhund 
som stortrives med sitt harem med åtte tisper 
hjemme. Han har spesielt store forventninger til 
datteren sin, Streamside’s Wicked Wasp, Nemi 
(se bildet), og han tar farsrollen alvorlig.
”Kill”; Streamside’s Kill Devil, er sønn av 
Sally (Cullybracken Blooming) og GB FTCH 
Breckswood Brock fra et kull med impone-
rende meritter. Av kullet på ni har fire i tillegg 
til Kill stilt på jaktprøve med følgende beste 
premiering:
”Scooter”, Streamside’s Killwell, SJ(j)CH
”Leah”, Streamside’s Kenmore Goldie, 2x1EK 
og nummer to i den svenske Hubertusprøven i 
2009 og Årets jaktspaniel i Norge i 2011
”Bork”, Streamside’s Kilkenny, 1AK
”Maja”, Streamside’s Kylemore Kate; 1AK

Kill har 5x1EK i Norge, for fire forskjellige dom-
mere, to av dem svenske. Han vant NSKs jubile-
umsprøve 2010, Rogalandsprøven 3.november 
2012, og ble nr. 2 i årets jaktspaniel 2010. Han er 
flere ganger blitt valgt til skytternes favoritt (gun’s 
choice). Kill er Streamside’s femte jaktchampion. 

Fra avd Østfold har vi mottatt denne oppsummeringen av avdelingens jaktprøve i Skiptvet, 
skrevet av prøvens skytter, Arne Olav Syvertsen.

”Kill”; Streamside’s Kill Devil, ny norsk jaktchampion!

Tiur er stas!

Prøvens beste hund i Rogaland
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Året 2012 har vært et godt år for Streamside 
med tre jaktchampioner i tre forskjellige land 
(Finland, Norge og Sverige)! Kills mor, Sally, 
har 2x1EK i Sverige og ble nr. 2 i det svenske 
springermesterskapet i 2008 i selskap med 
Sveriges beste springere. 

Knut Framstad

Utstilling er flaut, men nødvendig!

Nemi har apportgleden etter sin far

I farta
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Nå kan du bli kjent med “Abby”, Bannockfield 
Black Grouse, som er født i juni 2012 og 
allerede har rukket å bli 19 uker. Abby skal 
bli jakthund, og som mamma og pappa, og 
generasjoner bak henne siden lenge før andre 
verdenskrig, skal hun også få starte på jaktprø-
ver. Derfor er det viktig å trene riktig fra hun 
er liten. Dette krever ikke så mye trening, to x 
10 min daglig er passe for oss. Men siden Abby 
er familiehund er det veldig viktig at alle i fa-
milien repekterer og viser at det er Tore som er 
Abbys fører og nærmeste kontaktperson.  Dette 
setter krav til Tores væremåte overfor Abby. 
Han er hele tiden bevisst på denne rollen og 

følger litt ekstra med på Abby, hele dagen. Han 
har stadig kontakt med henne, og gir godord 
og oppmerksomhet på hennes henvendelser.
Abby har ikke egne leker, all moro skal skje 
sammen med Tore. Eierskap til leker kan skape 
problemer ved senere apport trening.
Abby vokser opp i vår familie med flere 
jaktcockere, og er sosialisert på hunder og 
mennesker i ulike aldre.  Vi begynte forsik-
tig trening av Abby da hun var ca  8-9 uker 
gammel. Treningen har bestått av kontakt 
trening, innkalling og sitt, apportering av små 
objekter og leke-jakttrening på varierte steder 
og terreng. 

Veien fra valp til jakthund 

Føljetong om trening av Spaniel fra 8 ukers alder til ferdig trent jakthund. Alle tips og råd i 
denne føljetongen er basert på våre erfaringer og treningsmetoder. Det er mange veier for å 
nå målet om en god jakthund. Dette er vår vei.

Abby ca 13 uker gammel apporterer kald fasan for første gang.
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Etter noen få uker har vi lagt på sitt kom-
mandoen som vi trener noen ganger hver dag. 
Leke-jakttrening har vi gjort ca annenhver dag. 

TILVENNING TIL BIL
Når vi er på biltur er Abby trygt oppbevart 
i hundebur bakerst i bilen, sammen med 
hundefamilien sin.  Abby får være med nesten 
over alt, på korte og legre bilturer. På jakt og 
jaktprøver og på trening. Hun var bla med til 
jaktprøven på Støren, ca 6 t biltur fra Oslo, 
uten problemer.  Vi stoppet et par ganger un-
derveis og tok gode pauser for tissing, mat og 
andre nødvendigheter, såsom leke-jakttrening!
Ingen tegn til bilsyke, uro eller redsel hos Abby 
eller søsken. Vi passet på å ikke fore henne før 
vi kjørte hjemmefra, men en liten porsjon på 
første stopp, pluss en god porsjon da vi kom 
frem. Hun fikk tilbud om friskt vann hver gang 
vi stoppet underveis.  

Stort bur eller lite bur?
Hvis man bare har èn hund bør man passe på 
at bilburet ikke er for stort. Dette gjelder særlig 
for valper. Ved kjøring i skarpe svinger eller 
ved en kraftig nedbremsing vil en liten valp bli 
slengt rundt i buret. Dette kan selvsagt være 
både smertefullt og skremmende for valpen. 
I et mindre bilbur har valpen mindre plass og 
burveggene gir støtte og stabilitet nært inntil 
valpen. Hunden føler seg ofte tryggere i et 
noe mindre bur enn i et stort. Dette er greit å 
huske på i tilvenningen til bilkjøring og annen 
transport.
Hunden bør kunne sitte oppreist. Vi har erfart 
at de små sammenleggbare nettingburene 
egner seg dårlig til biltransport fordi hunden 
kan få poter eller hale ut gjennom springklene. 
Hele burvegger kan oppleves tryggere enn 
nettingvegger for en liten hund, som kan bli 
skremt af eks v blafrende lys i tuneller, skygger 
og bevegelser utenfor bilen.
Vi har prøvd et stort antall hundeputer/-ma-

Få valpen helt inn til deg, ros og kos, og vent et øyeblikk før du forsiktig tar apporten. Legg merke til 
den logrende halen til Abby: Det er gøy å komme til pappa med dummien!
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drasser/ - liggeundelagt til bilbur, noen svært 
kostbare. Vi har erfart at det ikke nødvendigvis 
er de dyreste som har vært best til vårt bruk. 
Det viktigste er at hunden ligger stødig og tørt.

APPORTTRENING 
Vi er av den oppfatningen at apporttreningen 
bør begynne tidlig. Apport er gøy! Vi bruker 
apport som belønning for godt utført arbeid.
På valpestadiet starter vi treningen med bruk 
av små, myke apport objekter, f eks små canvas 
dummier, tennisball og canvas disc. Vi varierer 
treningen med forskjellige apport objekter og 
med ulike typer apporter. Helt i begynnelsen 
bruker vi gjerne tennisball fordi ballen som 
triller bortover bakken stimulerer valpens 
forfølgelseslyst sterkt. 
Vi lar valpen ruse ut etter ballen, samtidig som 
vi gir apportkommando. Ingen “sitt og bli” på 
dette stadiet! Vi siterer en britisk bekjent, Bob 
Aldenton: “I can stop a dog from chasing but I 
can`t make it chase!”

Når valpen har apportert ballen kaller vi val-
pen raskt inn og får den helt opp i fanget, der 
vi roser, koser og venter noen sekunder før vi 
tar ballen forsiktig fra den, med kommandoen 
“slipp”.
Vi tar ikke ballen fra hunden og gjemmer den, 
men lar hunden se på den, snuse, og forstå at 
denne tingen er skikkelig morsom! Vi vil ha 
valpen til å tro at ballen ikke er   
valpens, den er heller ikke vår på dette stadiet. 
Vi deler på den nå.
Abby synes av og til at det er mer morsomt å 
gjemme ballen enn å komme inn til oss med 
den. Da er det viktig å være snarrådig, i tillegg 
til å gjøre apportøvelsene på steder der hun 
ikke blir fristet til å stikke av med apporten, 
eller prøve å gjemme den. Trening inne i en 
korridor en periode gjør at hun ikke har noen 
anen mulighet enn å løpe tilbake til meg med 
apporten. Likeså vil apport trening på en kort-
klippet gresslette gjøre det mindre fristende å 
prøve å gjemme apporten, enn ved trening i 
skog eller annet terreng med “gjemmesteder”. 
Dersom Abby løper vekk fra oss med appor-
ten istedet for å komme imot oss, beveger vi 
oss bakover, vekk fra henne, og setter oss ned 
mens vi kaller henne inn og gjør oss fristende.
Vi bruker ikke godbit i denne treningen. 
Godbit som byttemiddel mot levert apport kan 
føre til at valpen slipper apporten på vei inn til 
eller ved fører, i påvente av godbit. 

LEKE-JAKTTRENING
Dette er egentlig ikke en trening, for det å jakte 
ligger så grunnleggende i Abbys gener
at det er unødvendig å trene på det. Men ved å 
“leke-jakte” holder vi Abby nær oss, vi trener 
oppmerksomhet, og mens vi varierer beve-
gelsesretningen stimulerer vi Abbys naturlige 
søksmønster. Vi legger ofte ut en tennisball 
eller dummy uten at hun ser det, så hun lærer 

Abby med godt grep om dummien, i god fart 
tilbake til pappa: “Nå skal pappa bli glad for å 
få denne!
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å bruke nesen ned i bakken i stedet for å bare 
løpe uten mål og mening.
Det er ting å finne hvis man søker godt! 
Som valpeeier er det utrolig gøy å se at valpen 
under full gallopp plutselig kaster seg rundt 
etter å ha fått et tennisball-duftmolekyl i nesen, 
søker frenetisk, og til slutt finner og apporterer 
tennisballen til oss.

INNKALLING
Vi har helt siden vi begynte å trene Abby brukt 
navnet hennes hver gang vi har ønsket hennes 
oppmerksomhet, og bare da. Aldri som en 
kommando i seg selv. 
Abby forbinder navnet sitt med utelukkende 
positiv oppmerksomhet. Vi passer på å aldri 
si navnet i en korrigerende tone. Abby uttales 
positivt, korreksjonen kommer umiddelbart 
etterpå: “Abby, --- nei”.

For oss er innkallingsordet “her!” Dette blir i 
praksis “Abby, --- her!”

Abby for oppmerksomhet, her for kom hit. Vi 
starter med “Abby, ---her” når vi ser at Abby 
allerede er på vei mot oss. Bøyer oss gjerne 
ned, armene ut og håndflatene mot Abby, for å 
legge inn håndsignal som forsterkning allerede 
nå. Senere legger vi på fløyte. Dette ligger litt 
frem i tid for Abby, hun er bare 17 uker nå. Så 
vi kommer med mer om fløytebruk når Abby 
har vokst seg litt til!

SITT
I utgangspunktet bruker vi svært nødig godbit 
som belønning. Men ved innlæring av sitt kan 
godbit være et uvurdelig hjelpemiddel dersom 
valpen er en pølsefreak, slik som Abby!
Abby setter seg når hun kjenner lukten av 
pølse, ser opp på oss med bedende øyne og 
venter på pølsebit. Denne “tiggesitten” har 
hun gjort naturlig og uoppfordret helt siden vi 
første gang introduserte “sitt” med pølsebit da 
hun var syv-åtte uker gammel.
Vi er veldig påpasselige med å belønne uteluk-

Abby 7 uker, klar til 
lekejakt i høyt gress!
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kende når Abby sitter, og hun får ikke noe 
pølse hvis hun løfter seg mot pølsebiten. Baken 
skal være godt nedi bakken. Vi skal ha øy-
ekontakt når hun sitter. Nå kombinerer vi sitt 
kommandoen. Vi beveger oss bakover, kaller 
inn, ny sitt, ny innkalling, ny sitt, og belønning 
(= pølsebit). Dette for å variere sitt treningen, 
samtidig som vi begrenser pølsebruken.  De 
siste dagene gir vi sitt kommando, beveger oss 
en meter eller to bort fra Abby, repeterer sitt 
kommandoen, går tilbake til Abby, og beløn-
ner. For Abby er detter starten på innlæring av 
sitt og bli.

TILVENNING TIL Å GÅ I KOPPEL
Ca 16 uker gammel prøvde vi å ta på slip-linen 
(“Retriever koppel”) for første gang. 
Det gikk fint! Hun syntes det var en rar greie 
å ha rundt halsen, men roet seg raskt uten 
desperate utras og krumspring. Første turen 
i slip line var ca 300 m lang. Etter ca 100 m 
aksepterte hun begrensningene som ligger i 
et slikt kobbel, og gikk forholdsvis pent ved 
siden. Ros, fasthet og rolig stemmebruk ble 
godt mottatt av Abby og hjalp til å roe ned den 
uvante situasjonen for henne. 

Lite treningsleksikon
I jaktspalten tar vi for oss ord og uttrykk 
som brukes i jakttrenings- og jaktprøve-
sammenheng, ett i hvert nummer av Våre 
Spaniels` jaktspalte. 
I VS nr 3/2012 var tema blinde apporter. I 
dette nummeret kommer en kort beskri-
velse av Spanielens bruk av vind:

Bruk av vind
Spaniels jakter vanligvis ved å bruke en 
kombinasjon av markvitring og overvær 
(overvær er vitring som kommer med 
vinden). Ved varierende vindretning vil 
hunden være nødt til å tilpasse søksmønste-
ret. Ved vind bakfra vil hunden ofte gå rett 
frem fra fører og søke seg tilbake mot fører, 
mot vinden.
Ved sidevind fra høyre vil hunden ofte ha 
kortere slag til høyre (dvs mot vinden) og 
lengre slag til venstre for fører (dvs med 
vinden). Dette gjør hunden for å optimali-
sere vitringsforholdene.

Unge hunder bør fortrinnsvis trenes i mot-
vindssøk. Dette gir hunden større sjanse 
for å finnne vitring ved et regulært feltsøk. 
Mer erfarne hunder vil ofte bruke vinden 
som et hjelpemiddel og kan trenes på ulike 
vindretninger. Mange unge hunder mangler 
erfaring i å bruke vinden på den mest for-
delaktige måten når de leter etter vilt.

Med mer erfaring vil hunden ofte tilpasse 
søket til vindretningen. Hvis unghunden 
din mangler fart i søket, prøv til en forand-
ring å gi den et medvindssøk. Dette kan øke 
farten merkbart!

I neste nummer av VD kan du i jaktspalten bla 
lese om
• Årets jaktspaniel
•  Veien fra valp til jakthund. Føljetong om tre-

ning av Abby, som nå har blitt 5 måneder.
• Lite treningsleksikon
• Nytt fra NSKs jaktkomitè
• Og mer til!

Og i mellomtiden:
God jul og godt nytt år!

Anine og Tore.


