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Hei alle jaktinteresserte spanielfolk!
Mørke vinterkvelder vekker frem
gode sommerminner. Her er
”Glyn”, Cynhinfa
Kadar i blomsterengen. Foto: Kine
Martinessen

NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock, Kokos.
Foto: Anine Imset
Hvordan har vinteren vært hos deg?
Har du hatt mulighet til å trene
hunden slik at gamle ferdigheter er
holdt i hevd gjennom mørketiden
og noen nye er innøvd? Eller har
regelmessig trening vært vanskelig
pga snømengde, kulde eller korte
dager?
Mens vi venter på vår og bedre
treningsforhold kan de lange mørke
kveldene brukes til å tilegne seg
mer kunnskap om jakt og trening
av hund. Finnes det noe bedre en
vinterkveld, enn peiskos med hund
på fanget og ny jaktbok i hånden?
Det finnes mange gode bøker som
kan bestilles på internet, tidsskrifter i
fleng, og instruktive trenings dvd`er.
Alt på engelsk, men ikke med
vanskeligere språk enn at de aller
fleste kan ha stort utbytte.
Mange jaktinteresserte har
funnet veien til avdelingenes så
vel som private facebook grupper
i løpet av høsten og vinteren, og
private initiativ til samlinger og
felles treninger er gjennomført.
Hundesport, inkludert trening til
jakt, er en sosial hobby, og det er bra
at spanielfolk finner hverandre for å
utvikle interessen og dele kunnskap
og erfaringer.
Nå er det lysere tider, barmark og
tøvær i vente, og så snart våren er
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her kan vi begynne å glede oss til
høsten! Vi kan bruke lyse vårkvelder
til å forberede jaktsesongen 2013,
og ta igjen det som er forsømt av
trening gjennom vinteren, slik at
det ikke skal stå på hund eller fører
om det blir lite fugl i sekken i år.
Sjekk med avdelingen din om det er
planlagt noe jakt- og apportkurs i
vår! Husk at trening er ferskvare!
Vi gleder oss over at NSK tar
initiativ til å utdanne flere jakt
instruktører, og håper at dette får
god oppslutning! Klubben vår
trenger flere dyktige instruktører
til å gjennomføre kurs i jakt med
Spaniels.
I dette nummerets jaktspalte kan
du b.l.a. glede deg over rapporten
fra det britiske Springer Spaniel
Championship som nettopp har gått
av stabelen. Om du har valp eller
unghund vil du kanskje ha nytte av
å følge serien om treningen av Abby
fra valp til ferdig trent jakthund, som
begynte i forrige nr av VS. Om du
står litt fast i jakttreningen eller har
spørsmål, send oss noen ord og vi vil
svare her i spalten.
God lesning og god trening!
Hilsen Anine og Tore

ÅRETS JAKTSPANIEL 2012:

Njch Scooterbrook Black
Pearl of Bannock,
working cocker ”Kokos”
Tenk at den lille cockerjenta Kokos, NJCH Scooterbrook
Black Pearl of Bannock, har blitt Årets jaktspaniel - igjen!
Også i 2009, det året hun fylte to år, fikk hun tittelen. Den
gangen var vi nybegynnere på jaktprøver både Kokos
og jeg. Vi startet på vår første prøve i Drangedal i 2008
da Kokos var bare 15 måneder gammel. Kokos fikk 1.
UK (UK=unghundklasse - som det het den gangen, noe
tilsvarende dagens bk), og fikk enda en 1. UK dagen etter,
på neste prøve, samme sted. I oktober samme år var det
jaktprøve på nytt og Kokos fikk 1. UK igjen! Med 3x1. UK i
bagasjen våget vi å melde på i AK på årets siste prøve 2008,
Rogalandsprøven. Jeg var ganske nervøs men det var ikke
Kokos; hun fikk 1. AK og ble like godt Prøvens Beste Hund!
Dermed hadde hun på sin første prøvesesong kvalifisert seg til
å starte i EK, knapt 18 måneder gammel.
(Kvalifisert seg gjennom EK på apportprøve hadde hun
allerede gjort. Hun tok 1. pr i UK 13 måneder gammel, og på
neste apportprøve to måneder senere 1. pr i AK. Dommeren
ga lov til å prøve EK på samme prøve. Det ble 1. pr i EK også!
(Den gangen var det premiegrader på apportprøve, som het
”Jaktprøve del 1 - spor og vann”. Nå kreves det bare ”godkjent”
på apportprøve for å starte i tilsvarende klasser på jaktprøve.)
Ikke bare det; Kokos ble Årets jaktspaniel nr 3 for 2008.
Synd at jeg var så fersk den gangen at jeg ikke kjente til

poengberegningsreglene for Årets jaktspaniel.
Det viste seg nemlig at dersom vi hadde
tatt jaktanleggsprøve hadde hun blitt Årets
jaktspaniel også i 2008! Da ga bestått
jaktanleggsprøve poeng i konkurransen om
Årets jaktspaniel. Jeg hadde ikke brydd meg
om å melde Kokos på jaktanleggsprøve fordi jeg
ganske tidlig forsto at hennes jaktanlegg ikke
trengte å prøves: De var der, i fullt monn!!!
Skal si jeg angret på dette i etterkant, da
det gikk opp for meg at Årets jaktspaniel
2008 tittelen glapp bare på grunn av en
jaktanleggsprøve...
I 2010 og 2011 var vi lenge i England og jaktet
og trente både før og under prøvesesongen.
Derfor fikk vi bare med oss de tre siste norske
jaktprøvene disse årene. Likevel ble Kokos nr
fire på Årets jaktspaniel-liste begge disse årene.
Dette sier litt om hvor jevnt god hun har vært
hele livet. På de fem årene vi har konkurrrert har
Kokos hvert år vært på listens top four. Hun har
blitt Prøvens beste hund mange ganger, og enda
flere ganger ”guns choice”. Hun har til sammen
6 x 1. pr i EK.
Året 2012 kan oppsummeres slik: April:
Kokos oppnådde for Frank Kane norsk
jaktchampionat som førte og eneste Cocker
Spaniel. Juni: Kokos fødte 6 velskapte
valper. September-november: Kokos går
til premiering på fire av seks jaktprøver.
På de to uten premiering var det ikke fugl
i terrengavsnittet Kokos dekket. Premiene
var 3 x 1. pr EK og 1 x 2. pr EK, dessuten 2 x
Prøvens beste hund og 1 x Guns Choice. På

årets siste prøver, Rogalandsprøvene, fikk hun
1. EK på dag 1, men på dag 2 hadde hun et
lavere tempo og litt mindre intensitet i søket
sitt. Jeg syntes dette var overraskende fordi hun
alltid pleier å yte enda bedre på dag 2 enn på
dag 1. Etter at vi kom hjem viste hun det samme
på trening, og på rugdejakt i Bergenstraktene.
Det var en flott jakt med mye fugl, men Kokos
beveget seg litt stivt og var langt fra så effektiv
som hun pleier å være. Et besøk hos kiropraktor
da vi kom hjem rettet på dette og nå er hun
heldigvis seg selv igjen!
Om jeg har et håp for fremtiden så må det
være at Kokos på en jaktprøve får en riktig lang
og vanskelig apport på nyskutt fugl. Kokos
er nemlig ”ekspert” på vanskelige apporter
- memories, blinde, dirigeringsapporter, og
selvsagt dem som hun må utrede selv for å
finne viltet. Disse ferdighetene har hun ikke
ikke fått vist frem på norske jaktprøver, der det
ofte blir kastapport. I løpet av Kokos` 20 norske
jaktprøver har det bare blitt felt èn villfugl for
henne!
Kokos er også premiert i Sverige. Der går
de fleste prøvene på utsatt fugl, og apport av
nyskutt fugl er vanlig i alle klasser. Men vi har
ennå til gode å få vist frem hva hun virkelig
kan når det gjelder apport.
Utenom jaktprøvene bruker jeg Kokos på
skogsfugljakt, og rugdejakt når anledningen byr
seg. I Sverige og i England har vi jaktet fasan,
rapphøns og kanin. Kokos er fortsatt i toppform,
og vi har selvsagt ingen planer om å trappe ned
verken på jakt eller prøver. Kokos` valper er også
i trening, noen i Norge, noen i Sverige, og jeg
håper å se dem på jaktprøver fremover.
Det ser heldigvis ut til å være en økende
interesse for jakt og jaktprøver med Spaniels
her i landet, og det er stadig flere påmeldte
til jaktprøvene. Det er mange flere dyktige
hunder på jaktprøvene nå enn da vi startet i
2008, og konkurransen har blitt mye hardere.
Det er veldig bra! Jeg synes det er hyggelig å

treffe nye fjes på jaktprøver, og jeg håper
virkelig at de nye som har møtt opp har følt
seg velkommen og inkludert!
Slik poengberegningsreglene er utformet
er det bare anledning til å medregne tre
prøveresultater i konkurransen om Årets
jaktspaniel. Dette slår feil ut! Jeg mener at alle
årets resultater burde telle med. Bare da kan
hunden med rette kalles årets mestvinnende
Spaniel.
Noen hevder at ”alle” Spaniels kan bli høyt
premierte jakthunder med rett trening.
Jeg kan ikke være mer uenig! Dette er like galt
som å hevde at alle kan bli som Petter Northug
bare man trener på ski. Det er ikke gitt at riktig
jakttrening gir gode hunder. Men riktig trening
gjør det beste ut av den hunden man har. Det er
det viktigste!
Til dere som har lyst til å starte på jaktprøve vil
jeg si: Still høye krav hvis du skal anskaffe en ny
valp! En lærevillig valp med potensiale gir deg
tilbake så uendelig mye mer i trening enn en
middelmådig!
Jeg er veldig opptatt av hva hunden gir meg
tilbake når jeg arbeider med den. For meg,
og sikkert mange andre som driver aktivt
med Spaniels, betyr treningen moro, læring,
atspredelse og en følelse av nærhet og tett
samarbeid med hunden jeg er glad i. Det er en
god følelse som gir meg overskudd i hverdagen!
Jeg har lært mye av Kokos. Jeg har også
ødelagt for topp resulteter flere ganger. Men
Kokos svikter ikke, hun er alltid optimist og
gir meg ”blanke ark” i treningen hele tiden.
Det er dette jeg liker aller best ved
Kokos: Den frenetiske innsatsviljen,
oppmerksomheten, lærevilligheten,
intensiteten i jakten, og det nære samarbeidet
mellom Kokos og meg.
Jeg vil takke alle jaktprøve-kollegaer for en
hyggelig og spennende jaktprøve sesong 2012.
Jeg håper å se alle igjen på kommende prøver,
med enda mer veltrente hunder.
Og så håper jeg at enda flere lar seg friste til
å starte på jaktprøve i år!
Vennlig hilsen Anine og Kokos.

Rugdejakt i Rogaland 2012. Foto:
Atle Skelde, Jakt og Fiske
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ÅRETS JAKTSPANIEL 2012, 2. plass:

Fantins western, working springer ”West”
West hadde et godt år i 2012. Hun fikk 3 premier i EK på 4 starter. På den fjerde
starten, i Kongsberg, syntes jeg hun hadde det beste søket på prøvene den høsten.
Dessverre kom hun ikke i fugl den dagen.
På jaktsiden hadde hun også et godt år. Mens de fleste slet med lite rype i fjellet, så
var vi så heldige å ha tilgang på et terreng med mye fugl. Når matfar i tillegg knapt
brukte tid på hjortejakt, så ble det mye fugl å boltre seg i for en ivrig fuglehund.
Flere treninger på rapphøns og fasan i Sverige fikk vi tid til, og i tillegg rikelig med
jakt på rype, orrfugl og rugde.
Det er klart at alle turene med meg og haglen kan gjøre henne litt i overkant «jaktklok». Dette er ikke nødvendigvis bare av det positive på jaktprøver, der et
ideelt arbeid er sentralt. Om West sin intense jaktlyst noen ganger kan gå
lite grann på bekostning av perfekt prøvearbeid er likevel helt greit.
Jaktturene vi har sammen er klart det viktigste, eventuell suksess
på jaktprøver blir bare en bonus. Til neste høst ser vi frem til
ytterligere jaktturer og prøver. Kanskje vil flokkens nye medlem,
Fantins Bird Bagger, også få lov å være med oss etter hvert.

Vennlig hilsen Bjarte og West.
.Fantins Western, West.
Foto: Bjarte Grimen

Bjarte og West.
Foto: Bjarte Grimen

ÅRETS JAKTSPANIEL 2012, 3. plass:

Fantins Xtra - Årets Jaktspaniel nr. 3
Xtra tok innersvingen på meg før hun hadde åpnet
øynene. Faktisk enda tidligere, i samme øyeblikk
hun kom til verden som den førstefødte i vårt
X-kull, 1/9-08, sier jeg høyt: denne valpen vil jeg
beholde. Og slik ble det.
Vi hadde ventet i 8 år på å kunne bruke Herkules,
en paringsvalp vi beholdt etter vår egen Fantins
Dirty Trick og Jaktfalkens Penny. Han ble
Jaktpremiert i AK, før han 15 mnd. gml. ble solgt til
Kriminalomsorgen. Han ble testet på Politiets treningssenter for tjenestehunder og fikk topp resultat
på testen. Han ble nr.2 i Nordisk mesterskap for narkotikahunder i Danmark 2007. I alle sammenhenger som narkotikahund viste han samarbeidsvilje,
arbeidskapasitet og utholdenhet. Når vi da endelig
hadde en tispe som passet, var det en selvfølge at vi
skulle beholde en valp.
Valpekullet ble testet av tollvesenet når de var 7
uker gamle og selv om det allerede var bestemt at
Xtra skulle bli hos oss, lot vi henne delta på testen,
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Fantins Xtra. Foto: Rigmor Schau

hun besto med glans. To fra kullet ble senere
godkjente Narkotikahunder.
Treningen begynner alltid tidlig hos oss, helt
uten krav, i leks form fikk hun inn grunnleggende jaktlydighet. Hun elsket å samarbeide så
treningen fortsatte og i sept. 2010 mente vi hun
var klar for å starte på jaktprøve. Apportprøven
i BK ble Godkjent på første forsøk, og 14.dgr.
senere debuterte hun på Skogsfuglprøve i
Jondalen, fikk viltkontakt, hadde ro i opp flukt,
apporterte sin første ny skutte skogsfugl og
fikk følgende dommerkritikk: En ung lovende
jakthund som i dag leverer et perfekt arbeid for
klassen. Det ble 1pr. i BK.
Neste utfordring var jaktprøve på utsatt vilt,
Fasan og Rapphøns. Igjen gjorde hun jobben
og ble kronet med nok en 1.pr. og glimrende
kritikk. Så gikk turen til Rogaland og prøve på
naturlig forekomst av Rugde. Ingen lett oppgave
for en nybegynner men vi meldte på både lørdag
og søndag så hun skulle få erfaring. Begge de
svenske dommerne berømmet henne for sin
evne til å tilpasse seg terrenget og ga henne
utvidet søketid. Det ble ingen premie denne
helgen, hun fikk aldri viltkontakt, men kritikken
for utført arbeid var kjempegod. De avsluttet
med å si at siden hun ikke kunne premieres
(pga manglende viltkontakt), så ga de henne en
«Gullkantet nolla» I sin debutsesong ble hun
Årets jaktspaniel nr. 5 og vi fikk bekreftet at det
potensiale vi mente å se, så absolutt var tilstede.
Vinteren og våren 2011 ble brukt til å trene
mot kravene i høyere klasser, AK og EK. Hun
startet på apportprøve i både AK og EK samme
dag og ble godkjent i begge klasser. Lite fugl ga
få premieringer på skogsfuglprøvene men på
utsatt fugl fikk hun sin 1AK og i sin andre sesong var hun klar for Eliteklasse. Med få tellende
prøveresultat, ble hun allikevel Årets Jaktspaniel
nr. 5 på delt plass med vår andre tispe, Fantins
Vidda.
I 2012 var hun med på jakt for første gang,
før prøvesesongen startet, og vi kunne med
glede konstatere at hun var en minst like god
jakthund som prøvehund. Hun ga oss skuddsjanser og hun bragte inn viltet.
Hun debuterte i Eliteklasse på Skogsfuglprøve, startet på tilsammen 6 jaktprøver
og gikk til premiering på de 4 prøvene hun
hadde viltkontakt.

I Rogaland ble det for første gang skutt
Rugde for henne. Hun vokste med oppgaven
og i det tøffe terrenget føk hun opp og ned
stupbratte bergvegger og balanserte på hyller.
Hun fikk kjempegod kritikk lørdag og lå an til
en topp premiering. Så ble det kluss ved avlevering av fuglen. Hun fikk allikevel en 2EK da
dommeren mente uheldige omstendigheter
som oppsto når hunden skulle avlevere fuglen
var av vesentlig betydning for at det ikke ble
helt slik det skulle være.
Søndag fant hun ikke fugl, men hun utviste
et søkearbeid av klasse. Dommeren sa hun var
den beste rugdejakthund han hadde sett, men
uten viltkontakt ingen premiering, skytterne
var imidlertid enig med dommeren og tildelte
henne Guns Choice – det er en utmerkelse vi
setter høyt. Resultatet i 2012 ble 2x3EK og
2x2EK, Guns Choice og Årets jaktspaniel nr.
Den lille tispen med den store personligheten gir oss stadig gleder og gjør ting som
kaller på latteren. Vi ser hvordan hun hele
tiden utvikler seg jaktlig etterhvert som hun
får bredere erfaring. Hun har en hardtarbeidende far, i tillegg har hun solide jakthunder
med målbare resultat nært beslektet, hennes
egenskaper er ingen tilfeldighet.
I 2000 ble hennes farfar Fantins Dirty Trick
Årets Jaktspaniel
I 2005-06 og 07, tre år på rad! var
fetter SJCH NJCH Fantins Pavarotti

Årets Jaktspaniel og halvbror Fantins
Quicktempered nr.2.
I 2008 byttet de plass, da ble Fantins
Quicktempered Årets Jaktspaniel og SJCH
NJCH Fantins Pavarotti nr. 2
I 2010 ble Fantins Western Årets Jaktspaniel
og denne gang er hun igjen på vei mot toppen,
i 2012 er Fantins Western Årets Jaktspaniel nr.
2 eier og fører Bjarte Grimen. Vi Gratulerer!
Xtra har hatt ett valpekull – de er i disse
dager 1 år og vi ser unghunder med stort
potensiale.
Det gir inspirasjon til å fortsette
avlsarbeidet.
Hilsen
Rigmor og Kjell H. Schau, Kennel Fantin

KORRIGERING TIL VS NR 4/2012.
Det har sneket seg inn noen feil i bildetekstene i forrige nr og vi beklager dette!
Riktig tekst på s. 108 ”... Rigmor Schau
med Fantins Xtra, 3 EK”, og på s. 109 ”...
To av tre premierte hunder med førere,
jaktprøven på Kongsberg 23.04.09., samt
Stian Eriksrud med Fantins Zolan, Guns
Choice.” Feil i premielisten på samme
side, Fantins Zolan : 0 BK, Guns Choice.
På s.111/113 ”Fantins Tess” skal være
”Fantins Yess. Men resultatene var de
samme, 0 BK begge dager.”
Håper du som leser gir oss beskjed om du
oppdager feil i teksten!

Rigmor, Xtra og Buddy. Buddy er
Xtras sønn og Kjells nye kompis. Foto:
Rigmor Schau.
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Premierte hunder på PÅ JAKTPRØVER FOR SPANIELS 2008-2012
Det er et leserønske
at startende hunder
på jaktprøver, med
resultater, skal være
tilgjengelige i VS.
Dette vil lette søken
etter jaktprøvepremierte hunder, avkom,
oppdrett og linjer.
Det finnes i dag ingen
samlet oversikt. Derfor
Scooterbrook Mr. Big. Foto: Knut Framstad
presenterer vi her en
samlet oversikt over jaktprøvepremierte Spaniels på norske jaktprøver
de fem siste årene, hentet fra NKKs terminlister og dogweb. Dessverre
er noen av listene noe mangelfulle da ikke alle jaktprøver er registert
i dogweb. Dersom leserne kan bidra med offisielle resultater eller
korreksjoner tar vi gjerne imot, og vil legge resultatet inn ved neste
revidering av listene.
Klasser: UK= unghundklasse (utgikk fom 2009), BK = begynnerklasse,
AK = åpen klasse, EK = elite klasse.
Med forbehold om feil.

2012
I 2012 ble det arrangert 6 jaktprøver for
Spaniels; Støren 16.09.,
Kongsberg 23.09.,
Skiptvet 29. og 30.09.
og Birkeland 03. og
04.11. I alt 25 hunder Birdie, Fantins Bird Bagger - på jaktprøve i
2013? Foto: Anders Brunvoll
startet på jaktprøvene i
2012.16 av disse gikk til premiering.
Premierte hunder på jaktprøvene 16.09., 23.09., 29.09., 30.09., samt 03.
og 04.11:		
Navn
Rase Resultat/Klasse
Antall
Winton Working Class Hero ESS
1 BK
4
Redspot`s Carisma
WS
2 BK
2
Fantins Yess
ESS 3 BK
3
Fantins Zolan
ESS 2 BK
2
Streamside`s Kylemore Kate
ESS 1 AK
4
Fantins Vilja
ESS 1 AK, 2 EK, 2 EK
5
Scooterbrook Pepsi
CS
2 AK, 3 AK
3
Scooterbrook Sprite
CS
2 AK
1
Streamside`s Kill Devil
ESS 1 EK, 1 EK, 1 EK
5
Streamside`s Kenmore Goldie
ESS 2 EK
2
Fantins Xtra
ESS 3 EK, 3 EK, 2 EK, 2 EK6
Fantins Vidda
ESS 1 EK
4
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Fantins Western
Bekkegården`s Sugar of Scooterbrook
Scooterbrook Mr. Big
Scooterbrook Black Pearl of Bannock

ESS
CS
CS
CS

2 EK, 2 EK, 2 EK
3 EK
1 EK
1EK,2EK,1EK,1EK

4
2
4
6

2011
I 2011 ble det arrangert 5 jaktprøver for Spaniels; Kongsberg 18.09.,
Skiptvet 01. og 08.10. og Birkeland 29. og 30.10. I alt 18 hunder startet
på jaktprøver i 2011. I alt 18 hunder startet på jaktprøvene i 2011. 11 av
disse gikk til premiering.
Premierte hunder på jaktprøvene 18.09., 01.10., 08.10., 29.10. og 30.10.:
Hund
Jaktia Daim
Bivråkens Hellner
Streamside`s Kylemore Kate
Fantins Vidda
Fantins Xtra
Scooterbrook Mr. Big
Streamside`s Kill Devil
Streamside`s Kenmore Goldie
Fantins Western
Scooterbrook Black Pearl of Bannock
Bekkegårdens Sugar of Scooterbrook

Rase
ESS
ESS
ESS
ESS
ESS
CS
ESS
ESS
ESS
CS
CS

Resultat/Klasse
1 BK
1 BK
2 AK
2 AK, 1 AK
2 AK, 1 AK
3 AK, 1 AK, 2 EK
1 EK
3 EK, 1 EK, 1 EK
3 EK
1 EK,1 EK
3 EK, 1 EK, 3 EK

Antall 		
4
3
4
5
5
5
5
5
4
3
5

2010
I 2010 ble det arrangert 5 jaktprøver for Spaniels; Kongsberg 18.09.,
Skiptvet 02. og 03.10. og Birkeland 30. og 31.10. Data fra jaktprøver
Kongsberg 18.09. og Skiptvet 02. og 03.10. er ikke tilgjengelige på
dogweb. I alt 16 hunder startet på jaktprøver i 2010. 7 av disse gikk til
premiering.
Premierte hunder på jaktprøvene 31.10. og 01.11.:
Hund
Rase
Fantins Vidda
ESS
Bekkegården`s Sugar og ScooterbrookCS
Fantins Western
ESS
Streamside`s Kill Devil
ESS
Scooterbrook Black Pearl of Bannock CS

Resultat/Klasse
2 AK
1 AK, 2 EK
3 EK, 1 EK
1 EK
2 EK, 2 EK

Antall
2
2
2
2
2

2009
I 2009 ble det arrangert 5 jaktprøver for Spaniels; Skiptvet 03.10.,
Kongsberg 18.10., Birkeland 31.10.og 01.11. og Vestfold 07.11. F.o.m.
2009 ble UK (unghundklasse) og BK (begynnerklasse) slått sammen
til BK (begynnerklasse). Data fra jaktprøver i Skiptvet 03.10. og
Kongsberg 18.10. er ikke tilgjengelige på dogweb.
I alt 13 hunder startet på jaktprøvene i 2009. 10 av disse gikk til

Fantins Pavarotti
Fantins Quicktempered

ESS
ESS

1 EK, 1 EK, 2 EK 3
1 EK, 2 EK		 3

Mattilsynet har nå fastsatt endringer i forskriften som bla
forbyr å stille ut halekupert Spaniel i Norge.
For eiere av Spaniels i Gr 8 har forskriften først og fremst den praktiske betydningen at hunder som av veterinærmedisinske årsaker
har amputert hale, og veterinærattest med begrunnelse for inngrepet, herunder inngrepets omfang, kan stilles ut / starte på prøver i
Norge, jf forskriftens § 2.

Jan Erik Hansen og Fantins Primo, Rogaland 2009.
Foto: Hans Hodne
premiering.
Premierte hunder på jaktprøvene 31.10., 01.11. og 07.11.:
Hund
Fantins U-2
Fantins Vilja
Fantins Western
Streamside`s Kylemore Kate
Scooterbrook Aladdin
Fantins Vidda
Streamside`s Kilkenny
Fantins Pavarotti
Fantins Quicktempered
Scooterbrook Black Pearl of Bannock

Rase
ESS
ESS
ESS
ESS
CS
ESS
ESS
ESS
ESS
CS

Endringene gjøres gjeldende fra 1. mars i år.

Resulat/klasse Antall
1 BK
2
1 BK
3
1 BK, 1 AK
2
3 BK
2
2 BK, 3 BK		
2 AK
3
1 AK
3
1 EK
3
2 EK
3
2 EK,1 EK, 2 EK 3

2008
I 2008 ble det arrangert 4 jaktprøver for Spaniels; Drangedal 30. og
31.08., Drangedal 18.10., og Birkeland 02.11. Data fra jaktprøve i
Drangedal 18.10. er ikke tilgjengelige på dogweb.
I alt 22 hunder startet på jaktprøvene i 2008. 11 av disse gikk til
premiering.
Premierte hunder på jaktprøvene 30. og 31.08. samt 02.11.:
Hund
Fantins Vilja
Fantins Vidda
Scooterbrook Amber
Scooterbrook Black Pearl of Bannock
Scooterbrook Ruby
Scooterbrook Rosetta
Streamsides Kilkenny
Streamsides Kenmore Goldie
Bivråkens Dali

Rase
ESS
ESS
CS
CS
CS
CS
ESS
ESS
ESS

Resultat/klasse
3 UK, 2 UK
1 UK, 1 UK
1 UK / 2 UK
1 UK, 1 UK,1 AK
1 UK
2 UK
1 UKHP / 1 UK
1 UK
2 BK, 1 BK

Antall
3
3
3
3
1
1
3
3
3

Forskrift om endring i forskrift om forbud mot å stille ut hunder
som har fått øre og/eller hale kupert
Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. desember 2012 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd §
26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
I
I forskrift 25. april 2003 nr. 614 om forbud mot å stille ut hunder
som har fått øre og/eller hale kupert gjøres følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder for hunder som har kupert øre og/eller hale.
Forskriften gjelder ikke for hunder som av veterinærmedisinske
årsaker har amputert hale og veterinærattest med begrunnelse for
inngrepet, herunder inngrepets omfang.
§ 5 skal lyde:
§ 5. Dispensasjon
Mattilsynet kan gi dispensasjon fra § 4 for internasjonale mesterskap eller tittelutstillinger. Søknader om slik dispensasjon må
fremmes av Norsk Kennel Klub sentralt.
Nåværende § 5 og § 6 blir nye § 6 og § 7.
II
Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2013.
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Statusrapport fra Jaktkomiteen
Revisjon av prøveregelverket

Den 25.juni i fjor sendte NSKs Jaktkomite (JK) ut forslag om regelverksendringer
på vegne av NSKs hovedstyre (HS) til NSKs avdelinger, autoriserte prøvedommere,
kandidater under dommerutdanning og instruktører. Vi fikk mange gode innspill
fra hovedstyret, fire avdelinger og til sammen ni dommere og instruktører. De fleste
kommentarene kom på endringene i Jaktanleggsprøven (JAL). Høringen ble oppsummert og presentert for HS i et dokument som viste hvilke innspill som har medført endringer i regelverksutkastet. Utkastet er så omarbeidet og ble presentert for HS
i et møte 30.oktober. HS ba om endringer på et par punkter (spesielt bedømmelsen
av landapporten under feltarbeidet ved JAL og et ønske om strengere kvalifikasjonskrav til dommerkandidater).
Når dette leses, bør det nye regelverket være godkjent av NKKs jakthundkomite og
på vei til trykkeriet. Dermed når vi målet som hele tiden har vært at prøvesesongen
2013 gjennomføres etter nytt regelverk.
For en nærmere presentasjon av regelverksarbeidet viser vi til Våre Spaniels 3/2012.

De viktigste endringene i forhold til forrige presentasjon er

• NKK har vedtatt nye Fellesbestemmelser som bl.a. inneholder mer detaljerte bestemmelser for dommeretikk. Disse tas inn i vårt regelverk.
• Detaljerte bestemmelser for bevegelige prøver hvor det også åpnes for bevegelig
jaktprøve.
• Presisering av at det bare er dommer, og ikke NKKs representant, som kan endre
premiegrad ved klage på dommeravgjørelser.
• Nytt kapittel som beskriver spaniels som jakthunder.
• JAL beholdes som en lavterskelprøve hvor kravet til bestått blir omtrent som ved
dagens JAL. Det blir ikke premiering, bare bestått/ikke bestått. Det gis likevel
poeng som støtte for avlsarbeidet og som selvstendig treningsmål.
• Tilgjengelighetstesten ved JAL beholdes, men beskrivelsen er forkortet, og det gis
ikke poeng, bare bestått/ikke bestått.
• Kastapporten under feltarbeidet ved JAL endres til en statisk apport ved avslutningen av feltarbeidet og gjøres frivillig.
• Vi fjerner beskrivelsen av parslipp under Jaktprøve.
• Eliteklassen kan bare arrangeres som Vinnerklasse med konkurransebedømming
ved Spanielmesterskapet.
• strengere kvalifikasjonskrav for å bli tatt opp som dommerkandidat.

Nye regler for Jaktchampionatet

JK har sendt brev til HS hvor vi begrunner hvorfor kravet til utstillingsmeritter for
oppnåelse av Jaktchampionatet endres fra to «Good» til én «Sufficient». Vi foreslår
også et par nye presiseringer:
«Tre ganger 1. premie i EK ved jaktprøve i Norge for to forskjellige dommere. Minst
én av disse premieringene må oppnås med felling og apport av nyskutt vilt. Bare én
av premieringene kan være oppnådd på bevegelig prøve. Hund som er plassert som
1VK med CERT (vinner av Spanielmesterskapet), trenger bare én 1EK i tillegg.
Minst Sufficient på utstilling i Norge ved fylte 24 måneder eller senere».
Forslaget er drøftet i møte med HS og JK har rimelig grunn til å tro at dette vil bli
vedtatt av RS til våren.

Dommerkonferanse 10.-11.mai

JK arrangerer dommerkonferanse i mai for dommere, dommerkandidater og instruktører. Årets dommerkonferanse er spesielt viktig for å sikre mest mulig lik dømming etter det nye regelverket. Vi kommer til å gjennomføre en «vannapportprøve»
og en «jaktanleggsprøve» for å drille den nye poengberegningen.
På vegne av JK
Knut Framstad
Leder
knut@streamside.nu
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Sitt, og hold øyekontakt! Foto: Tore Imset

Veien fra valp til
jakthund
Føljetong om trening av working cocker
Abby fra ca 8 ukers alder til ferdig trent
jakthund. Alle tips og råd er basert på
våre erfaringer og treningsmetoder. Det er
mange veier for å målet om en god jakthund. Dette er vår vei.
Abby har blitt drøyt 7 måneder, og siden forrige nummer
av VS har vi hatt minusgrader, mørketid og snømengder
som gjør det vanskelig å få effektiv og målrettet jakttrening for en cockervalp. Vi har brukt tid på inneøvelser
som sitt, dekk, levering av apport og kontakttrening, ved
siden av lekejakt og apport trening ute.
Vi bruker rosbasert trening og gir ingen form for korreksjon, men har likevel et skarpt ”nei” i bakhånd.
Vi har den siste måneden sett stor forandring i Abbys
evne til raskt å forstå hva oppgaven vi gir henne består i,
og fokuset har blitt bedre. Hun er tydelig mer moden for
å lære nå enn for en måned siden. Vi har noen av Abbys
kullsøsken i trening også. Disse mangler foreløpig noe
modenhet i forhold til å holde konsentrasjonen sammenlignet med Abby. Vi har god tid, med Abby så vel som
med søsknene hennes. Alle skal få være valper lenge enda!

Sitt!
Vi har fortsatt sitt-treningen som vi beskrev
i forrige VS, og Abby har nå en god sitt med
hodet strukket opp mot Tore, som trener
Abby. Vi trener nå inn en enda raskere sitt, og
vi har lagt på fløytesignal. Vi jobber fortsatt
med å bevege oss bort fra Abby mens hun
sitter, repeterer kommandoen og går ut til ca 5
m avstand fa Abby, går tilbake og roser, og løser henne ut. Dette gjør vi med vekselvis front
og rygg mot Abby. Vi går også rundt henne
i sirkel, med ca 8-10 m diameter. Dersom
Abby ser ut til å ville løfte bakparten fra gulvet
forterker vi kommandoen ved å repetere
kommando ordet. Vi kaller ikke inn Abby fra
sitten enda, men går helt bort til henne før vi
roser og løser henne ut.

Dekk!
Noen hunder ser ut til å føle seg kuet eller ubekvemme under innlæring av dekk. Vanligvis
trener vi derfor ikke inn dekk før valpene har
blitt noe eldre. Med Abby gjorde vi bare ett
forsøk: Dekk-kommando mens Abby var i sitt,
førte hånden med godbit raskt ned til gulvet,
og Abby fulgte villig etter uten at vi trengte å
presse henne ned, tok godbiten, rullet seg over
på ryggen og ville kløs på magen! Etter tre repetisjoner syntes Abby at ”dekk” var helt topp.
Hun fikk både godbit og ble klødd på magen!
Nå går Abby villig i dekk på kommando, uten
godbit. Hun legger seg delvis på siden og synes
det er helt greit å ligge til hun løses ut.

Innkalling
Trening av innkalling går fint når det ikke er
for mye forstyrrelser, eller når hun bare ruser
ut i glede over å løpe fritt. Vi får bedre respons
på innkalling med fløyte enn med verbal
kommando. Vi er ennå ikke helt fornøyd
med lydigheten i alle situasjoner og vil derfor
intensivere innkallingstreningen fremover, og
variere med innkalling i ulike situasjoner. For
å få Abby helt inn til oss ved innkalling, har
vi trent henne til å berøre håndflaten vår med
snuten før hun får lov til å gjøre noe annet.
Vi kaller aldri inn Abby hvis vi ikke er nesten
sikre på at hun straks kommer helt inn til oss.

Lekejakt
Abby holder god kontakt når vi lekejakter,
og responderer godt både på stemmebruk og
fløytesignal. Vi har introdusert fløytesignal for
snu (turn), som betyr at hunden skal snu 180
grader. Dette bruker vi når Abby går i et stikksøk forover, som hun av og til gjør. Da blåser
vi ”snu” samtidig som vi skifter retning. Abby
snur på våre signaler og kommer etter oss. Vi
snur henne på maksimalt 8-10 m. Abby skal

Vi roser og lar henne holde apporten i 10-15 sek før vi gir slipp kommando.
Foto: Tore Imset

jakte for oss, ikke for seg selv. Hun har god
fart og mønster og går med hodet lavt. Likevel
beveger vi oss ganske raskt og gir henne ikke
mye tid til å utrede enda. Dette gjør vi for å
stimulere farten i søket hennes. I vinter har
mye snø og lite vitring gjort det vanskelig å
øke farten i søket nevneverdig.

Apport
Abby markerer apporter på opptil 25 m. I
apport treningen har vi introdusert enkle
memory apporter. Dette gjør vi ved å vente
litt med å sende Abby på apport etter at vi
har kastet eller lagt ut dummyen. Vi avbryter
Abbys markering av dummyen ved å ta henne
under armen eller i bånd, snu oss og gå noen
meter, før vi snur oss i retning dummyen igjen
og sender henne mot dummyen med apport
kommando. Denne enkle memory apport
øvelsen vil vi variere og utvikle ettersom Abby
blir eldre og mer erfaren.
Vi har hatt en periode der Abby sirklet rundt
oss og nølte med å komme helt inn med
apporten. Vår løsning har vært å gi Abby en
sitt kommando idet hun er rett foran oss. Nå
kommer hun helt inn og setter seg foran oss,
strekker hodet opp med apporten i munnen.
Vi roser og lar henne holde apporten i 10-15
sek før vi gir slipp kommando.

Lite treningsleksikon
I jaktspalten tar vi for oss ord og uttrykk
som brukes i jakktrenings- og jaktprøve
sammenheng, ett i hvert nr av Våre
Spaniels` jaktspalte.

Kastapport på jaktprøve
En kastapport er et kaldt eller varmt jaktbart
småvilt, fortrinnsvis av samme type som den
viltarten jaktprøven arrangeres på, eller som
naturlig finnes i prøveterrenget. Kastapport
benyttes på jaktprøve der hunden har reist
vilt men viltet ikke har blitt felt.
Prøvingen skjer mens hunden er i feltsøk.
Det avfyres et skudd i kastretningen
og dommer eller en medjhelper kaster
apporten i skuddretningen umiddelbart
etter skuddet, slik at hunden får mulighet
til å se kastet og markere fallet. Hunden
skal forholde seg rolig i skudd og kast, og
deretter på førers kommando apportere
viltet til førers hånd. Hunden kan legge ned
apporten og bytte grep men kan ikke forlate
apporten.
Apportens vanskelighetsgrad øker med
klassene.
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Wenche i passiar med R. Patterson. Foto: Knut Framstad

Vinner: Broomfield Rosetta. Foto: Knut Framstad

1. premien gikk til Eddie Scott med Broomfield Rosetta.
Foto: Knut Framstad

Det 83.de britiske jaktmesterskapet for
Engelsk Springer Spaniel 10.-12.januar 2013
Buccleuch Estate i Skottland
Mesterskapet ble holdt på jaktmarkene til Buccleuch Estate, nær
Dumfries i Skottland, ca. to timers biltur vest for Edinburgh.
Interesserte spanielfolk vil kjenne igjen kennelen Buccleuch Gundogs
(buccleuchgundogs.com) hvor David Lisett er Head Dog Trainer.
Utrolige flotte og staselige omgivelser med Drumlanrig Castle som
naturlig og majestetisk sentrum.
Wenche og jeg benyttet denne fine anledningen til å oppleve britisk
jakt- og prøvekultur, til å treffe gode venner, og selvfølgelig aller viktigst; å få se verdens beste jaktspringere i knivskarp konkurranse. Med
hjelp av gode kontakter klarte Knut å få presseakkreditering slik at han
kunne følge dommere og skyttere på nært hold under hele prøven. En
flott, men krevende opplevelse. Det er selvfølgelig dødssynd å stresse
eller forstyrre hundenes arbeid, særlig under apportarbeidet. Været var
også krevende med tåke og svært dårlige lysforhold. Fotointeresserte
forstår dette når de fleste bildene ble tatt på minst ISO 12 800!

er kremen av britiske førere/handlere som konkurrerer om gjeve troféer og titler. Premiering i et mesterskap på dette nivået har direkte forretningsmessig betydning for mange av trenerne og kennelene. Derfor
finner du da også mange jaktprøvedommere og profesjonelle trenere/
handlere blant deltakerne. Dette er årets begivenhet for springerfolket
i Storbritannia! Arrangementet krever et stort terreng, en stor og tett
viltbestand, og en stor arrangørstab. En stab på minst 50 personer
var i aksjon med administrative oppgaver og tilrettelegging, kontroll
og støtte for feltaktivitetene. Tenk bare på å holde kontroll på ca. 100
tilskuere som ønsker å se flest mulig hunder, uten at de skal ødelegge
for hundenes arbeid.
Hundene gikk i parslipp (som i Vinnerklasse i Sverige), men med to
dommere og 2-3 skyttere for hver hund. ..og hvilke skyttere! Jeg registrerte bare to tilfeller hvor viltet unnslapp! De beste hundene fikk slipp
for begge dommerpar. Det sier mye om viltbestanden at de felte 153
fasaner, to kaniner og en rugde i løpet av de 2,5 dagene prøven varte!

Et kjempearrangement!

Hundene

I alt deltok 60 hunder, hvorav 36 britiske jaktchampions (FTCH). Det

Lydige, dyktige, raske og hardtgående hunder venter du å se på dette
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David Lisett, Buccleuch Gundogs.
Foto: Knut Framstad

Beste hanhund Scronedale Romulus. Foto: Knut Framstad

Wenche Farstad, kennel Streamside, foran
Drumlanrig Castle. Foto: Knut Framstad

nivået. Intet unntak i år. Det hørte til unntakene at de var urolige i oppflukt eller gikk etter. Typisk så vi mange lette, små og elegante tisper, og
langt færre hanhunder. Det sier noe om dommernes preferanser når
de fire første plassene går til tisper. Beste hanhund var blant de 14 som
fikk tildelt «Diploma of Merit». Det er imidlertid et tankekors at man
blir i tvil om en slik prøve premierer løperne eller jegerne blant hundene. Når flere hunder tar opp 10 fasaner i ett slipp, er jo muligheten til
stede for at løperne finner like mye fugl som jegerne! Et mulig signal
om det samme var at mange hunder gikk ut fordi de gikk forbi vilt som
ble tråkket opp av dommere, skyttere, (fotografer…) og tilskuere. En
lignende tendens så vi under mesterskapet i 2011 i Northumberland.

betydelige merittlister. Erfarne folk som ikke lar seg styre av profesjonelle
førere. Objektiviteten sikres ved at det i praksis var et dommerkollegium
på fire som avgjorde premielista! Som nevnt ovenfor, registrerte vi at
dommerne aksepterte utstrakt fløytebruk og betydelig stemmebruk ved
apportdirigering (« out, out, out, there, there, no, left, back , back» osv..).
Noe å tenke på for norske dommere var også hvor raskt de ga ordre
om å sende hundene på apport. De aller fleste ble sendt på apport ca. 5
sekunder etter skuddet. Prinsippet var tydeligvis at en erfaren dommer
umiddelbart ser om hunden er rolig i oppflukt eller om den er i ferd med
å knalle. Prioriteten ligger derfor på å gi hunden beste mulighet for å
finne og eventuelt innhente skadeskutt vilt.

Førerne

Premie
1.premie
2.premie
3.premie
4.premie
Beste hanhund

Profesjonelle førere med stålkontroll på hundene var regelen, men det
var overraskende mye fløyting og dirigering. Mange førere brukte fløyta
kontinuerlig for å holde hundene innenfor et smalt søk. Mange hunder
ga inntrykk av at de er trent til å bli føreravhengige og lite selvstendige.
Nå er det jo klart at det med en så tett viltbestand er hensiktsmessig at
hundene er svært nøyaktige og terrengdekkende, men manglende selvstendighet slo også ut under apportarbeidet. Mange, også blant de beste
hundene, trengte overraskende mye dirigering på tilsynelatende enkle
apporter. Vi så selvfølgelig effektive og raske apportarbeider, men mange
gikk forbi felt vilt og måtte dirigeres tilbake for å apportere. Da er det
naturlig at flinke markører med selvstendig, raskt og effektivt apportarbeid premieres høyt. Overraskende var også hvor mye stemmebruk som
ble akseptert ved dirigering under apportarbeidet. Lyd fra hundene ved
starten og gjennom søket, derimot, var ikke akseptert.

Hund
FTCH Broomfield Rosetta
FTCh Doncaster Star
Buccleuch Jazz
FTCH Rosebay Fantasy
Skrondale Romulus

Fører
Eddie Scott
A.Whitehouse
David Lisett
Aubrey Ladyman
Des Donnelly

Knut Framstad og Wenche Farstad
I neste nr av VS kan du i jaktspalten lese mer om
* årets jaktprøver 2013
* Abby fra valp til jakthund
* lite treningsleksikon
* nytt fra NSKs jaktkomite
* og mer til!

Dømmingen
Dommere og skyttere var alle aktive dommere og prøvedeltakere med

Anine og Tore.
Våre spaniels
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