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Jaktspalten
Anine Imset anine@bannockfield.no tlf: 93 49 99 96
tore Imset tore@bannockfield.no tlf: 41 55 90 00

Hei alle jaktinteresserte spanielfolk!
Her er våren godt i gang, og barmarkens vitring frister våre cockere til 
fart og moro som de ikke har opplevd siden ifjor høst.

For oss har våren vært en tid med hyppige besøk hos veterinær 
på grunn av skader. Fjorårsvalpen vår Ozzy har fått operert ut en 
avbrukket beinbit fra forlabben med påfølgende rekonvalesens og ro i 
9 uker. Det har ikke vært lett for han, en unghund på 7-8 måneder, å 
være helt i ro i ukevis!
Kullsøsteren Abby har spist to sokker siden sist, begge på 
lørdagskvelder (lørdagsgodt?). Hun jakter på dem og svelger dem hele 
- i løpet av cirka 1/10 sek er de borte. 
Den første sokken gjorde Abby veldig dårlig men heldigvis kunne 
sokken masseres ut gjennom tarmen etter at Abbys buk var åpnet. 
Fire uker senere ble sokk nr to fortært. Men dette “måltidet” så vi, og 
besørget veterinærbesøk i ekspressfart en sen lørdagskveld. Sokken 
kom ut samme vei som den var kommet inn, ved hjelp av veterinærens 
brekkmiddel.
Det første sokke-inngrepet medførte rekonvalesens i tre uker og gjorde 
at all trening av Abby måtte utsettes. Etter rekonvalesensen har Abby 
nå fått sin første løpetid, 10 måneder gammel, noe som virker veldig 

forstyrrende på hennes trening, for ikke å snakke om treningen av våre 
fem hannhunder! 
Om ikke dette kunne være nok har vi her i Oslo området hatt 
råtten snø i ukevis, inntil båndtvangen 1. april ytterligere forverret 
muligheten for jakttrening.  

Båndtvang til tross, trening må til dersom ferdigheter skal 
vedlikeholdes og nye skal erverves. Vi benytter oss av treningstilbudene 
til hundeklubber vi er medlemmer i, og alle treningsarealer med 
dispensasjon som vi kjenner til tas i bruk.

I jaktspalten kan du bla lese om årets jaktprøver.  Er du i tvil om 
nødvendigheten av å bruke levende vilt i treningen kan du ha utbytte 
av å lese Etikk i jakttrening av Spaniels. Og er du så heldig å eie en valp 
eller unghund håper vi du har glede av våre treningstips i føljetongen 
om Abby i trening fra valp til jakthund. 

God lesning og god trening!

Hilsen Anine og Tore.

 I skrivende stund har snøen nettopp 
smeltet, og det kjennes godt å ha masse 
tid til å trene før lyngen igjen blom-
strer. Her i lyngen er Fantins Xtra på 
jakt høsten 2012. Foto: Rigmor Schau
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HURRAAA! Det er 8 terminfestede jaktprøver 
for spaniels i år, all time high!
Nå er det bare å finpusse treningen med din 
spaniel, for i år blir det jaktprøver både på 
øst- og vestlandet og i Trøndelag, - i september, 
oktober og november. Neppe mulig å gi 
skogsfugljakten skylden for at man ikke melder 
seg på jaktprøver i år!

OBS OBS: Har du planer om å melde deg og 
hunden din på jaktprøve for første gang i år? 
Husk at hunden må kvalifisere seg gjennom 
godkjent vannapportprøve før jaktprøve-start. 
Det gjennomføres flere vannapportprøver, 
både terminfestede og bevegelige, frem 
mot jaktprøvene. Sjekk listen over 
vannapportprøver for Spaniels på http://web2.
nkk.no/terminliste-prover. På samme side 
finnes fullstendig liste over årets jaktprøver.

Støren-prøvene
Årets første jaktprøver er på Støren 14. og 15. 
september, i avdeling Trøndelags regi. 
Prøvene foregår på naturlig vilt i skogsterreng. 
Dommere er Tor-Magne Gramstad og Snorre 
Aslaksen. Påmeldingsfristen er 4 uker før 
prøvene, til Vanja Sliwa, 
van-sl@online.no. 

Kongsberg prøven
Helgen etter Støren-prøvene er det jaktprøve i 
avdeling Buskerud, ved Kongsberg. Det blir èn 
prøve som går over to dager, 21. og 22. september. 
Prøven dømmes som i 2012 av Arild Stenbråten, 
og påmeldingsfristen er 3 uker før prøven. 
Prøven har deltakerbegrensning.
Prøveleder Bjørn Sylte informerer; Statskog 
Sølvverket jobber med passende skogsfuglterreng 
for oss. Da prøven gjennomføres som tradisjonell 
støkkjakt er det begrenset mulighet for å følge 
med som tilskuer. Men vi håper på å etablere en 
base med forskjellige demonstrasjoner av spaniels 
i søk og apport. Og selvfølgelig masser av tid til å 
snakke med andre spanieleiere om jakt med og 
trening av spaniels til jakt.
For de som kunne tenke på å arrangere prøver 

selv vil det bli gitt opplæring for funksjonærer.
Lurer du på hva jaktprøve med spaniel går ut på 
ta kontakt!
For informasjon om prøver og jakt med spaniel ta 
gjerne kontakt med Bjørn Sylte på 
telefon 98 20 83 64.

Nytt i år! 
Jaktprøve på 
Hemnes
Lørdagen etter Kongsberg-prøven, det vil si 28. 
september, arrangeres jaktprøve på Hemnes/
Aurskog for første gang, med avdeling Rogaland 
som arrangør. Prøven går i et småkupert 
barskog terreng på naturlig vilt, og Wenche 
Farstad dømmer. Prøveleder er Knut Framstad. 
Prøven har deltakerbegrensning. Påmeldings- 
og betalingsfrist er 3 uker før prøven, til Tor-
Magne Gramstad, toparch@online.no. 

Skiptvet-prøvene
Deretter er det en pause i jaktprøvene frem til 
helgen 19. og 20. oktober, da det er jaktprøver 
i Skiptvet både lørdag og søndag, begge 
prøvene i avdeling Rogalands regi. Prøvene går 
som vanlig på utsatt rapphøns, uten felling. 
Dette er publikumsvennlige prøver fordi det 
er mulig å se store deler av hundearbeidene, 
så her kan skuelystne få se hvordan slike 
jaktprøver kan foregå! Dommere er Tor-Magne 
Gramstad og Arild Stenbråten. Prøvene har 
deltakerbegrensning, og påmeldingfristen er 
3 uker før prøvene til Tor-Magne Gramstad, 
toparch@online.no.

Rugdeprøvene i 
Rogaland
Årets siste jaktprøver er rugdeprøvene i 
Rogaland helgen 2. og 3. november. Prøvene 
foregår på naturlig vilt - rugde - i et kupert 
vestlandsterreng. Prøvearrangør er avdeling 
Rogaland og årets dommere er Wenche 
Farstad, og Ulf Westlund, Sverige. Prøvene 
har deltakerbegrensning. Påmeldings- og 
betalingsfrist er 3 uker før prøvene til Tor-
Magne Gramstad, toparch@online.no. 

Årets jaktprøver

Bella i dummy trening. 
Foto: Thor-Erik Olsen

På rugdeprøve i Rogaland 2012, 
Lawson Vallery og Scooterbrook Mr. 
Big. Foto: Knut Framstad
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Bakgrunnen for årets konferanse var at 
revidert regelverk for Jaktanleggsprøve, 
Vannapportprøve og Jaktprøve for spaniel-
rasene var godkjent av Norsk Kennel Klub 
og gjort gjeldende fra 1.januar 2013. Det var 
derfor naturlig å invitere autoriserte dom-
mere, dommerelever og dommeraspiranter, 
og klubbens instruktører, til gjennomgang 
av det nye regelverket. For dommerelever 
og dommeraspiranter fungerte samlingen 

dessuten som det obligatoriske dommerkurset 
som inngår i utdanningen. Oppslutningen om 
konferansen var bra, bortsette fra noe frafall 
pga streik i Widerøe, konfirmasjon, og et 
heftig forkjølelsesvirus.
Det nye regelverket finner du her: NKK.no 
=> Aktiviteter => Prøver => Regelverk Jakt og 
brukshund => Jaktprøver for Spaniel

Av programpunktene kan nevnes: 
•  Gjennomgang av hovedtrekkene i det nye 

regelverket
• Dommervervets etiske innhold
•  Jaktanleggsprøven 
•  Vannapportprøven
•  Jaktprøven
•  Presentasjon av Hovedstyrets hold-

ningskampanje; «Ikke mobb spanielen min»
•  Regelverks QUIZ lørdag kveld. Tre lag; 50 

spørsmål, tre svaralternativer
•  Praktisk Jaktanleggsprøve etter nytt 

regelverk
•  Råd og anbefalinger for prøvearrangører

Lørdagen var det mest teori, blant annet 
orienterte Kari Knutsen fra hovedstyret om 
Norsk Spaniel Klubs holdningskampanje for 
et godt miljø i klubben. På søndagen fikk 
deltakerne dømme vann- og feltarbeidet på en 
Jaktanleggsprøve for fire hunder. En dual pur-
pose springer unghund, en voksen jaktcocker, 
og to unghunder <1 år av jakttypen (cocker 
og springer). Feltarbeidet foregikk i flott 
spanielterreng på gården til dommer Arild 
Stenbråten.  Vi nådde målet om å vise hunder 

med god spredning i anlegg og ferdigheter 
og fikk god bruk for det nye kritikkskjemaet 
utviklet for den nye poengbedømmingen 
(skala fra 0-5,  der 2 er bestått). Etter prøven 
ble det en felles gjennomgang av momentene 
i prøven, tilgjengelighetstest (ny), vannarbeid 
med måke som apportvilt, og feltarbeid med 
frivillig apport av dummy (nytt).  Det ble en 
lærerik og nyttig opplevelse for dommerne 
som nå står bedre forberedt på lik bedøm-
ming etter de nye reglene. 
Jaktkomiteen presenterte også en helt ny 
ROA; «Retningslinjer og anbefalinger for 
prøvearrangører» som vi håper skal bidra til å 
forenkle arrangørarbeidet.

På vegne av NSKs Jaktkomite

Knut Framstad
Leder

Jaktkomiteens dommerkonferanse 
på Haraldvangen i Hurdal 11.-12.mai 2013
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Alle jegere har plikt til å utøve jakten så 
humant som mulig. En jeger med hund 
plikter å ha en hund som er trent på en 
slik måte at hunden respekterer viltet. Å 
respektere viltet innebærer at hunden ikke på 
egenhånd skal fange eller skade vilt. Videre 
innebærer det at hunden skal ha ro i oppflukt/
utsprang, og under apporten ikke skade/tygge 
på viltet slik at viltet ikke lenger er matnyttig. 

Spanielen er en støtende og apporterende 
småvilthund som jakter innenfor haglehold. 
Spanielen arbeider under jakten både før 
og etter skuddet. Før skuddet skal spanielen 
effektivt avsøke terrenget for å finne viltet og 
støte det slik at jegeren får skuddsjanser. Etter 
skuddet skal spanielen finne og apportere 
viltet til fører, enten det har falt på land eller 
i vann. Vilt som er skadeskutt og flykter, eller 
prøver å gjemme seg, eller gjør motstand, 
skal også søkes opp og apporteres. Viltet skal 
raskt leveres til fører og fører skal straks avlive 
skadet vilt så humant som mulig.

Hva kreves av hunden?
Å utføre spanielens arbeidsoppgaver på jakt 

stiller strenge krav til hunden og til hundens 
samarbeid med fører. En spaniel skal vise 
stor jaktlyst, viltfinnerevne, samarbeidsvilje 
og utholdenhet. Effektiv spanieljakt krever 
at spanielen er intens, pågående, arbeidsom, 
modig og uredd. Den skal ha myk munn, 
og samtidig kunne holde f eks en skadeskutt 
baksende tiur, og bringe den til fører. 
Spanielen skal dessuten være 100 % lydig 
i jaktens mest intense øyeblikk; når viltet 
støkkes.

Hva kreves av fører?
Førers ansvar er å gi hunden de beste 
forutsetningene for å lykkes med oppgaven.
Dette omfatter nærhet, kontakt, kontroll, 
lederskap, samarbeid, timing, lydighet osv, 
samt å avgjøre når hunden er klar og moden 
til å avansere til trening med kaldt og levende 
vilt. 

Hvordan nås målet om en god jakthund?
Det er skrevet hundrevis av bøker om 
trening av Spaniels for å oppnå dette. Utallige 
treningsprogram og filosofier finnes for å 
hjelpe hund og fører til å lykkes.

Alle disse har noen felles trekk;
Før skuddet: Hunden må gis anledning til å 
gjøre seg kjent med vilt under kontrollerte 
forhold.  Dette for å sikre ønsket adferd, ro i 
oppflukt/utsprang. Ro i oppflukt/utsprang er 
nødvendig for at hunden ikke skal komme i 
skuddlinjen, eller jage friskt og uskadet vilt 
som ikke er påskutt. 
Etter skuddet: Når viltet er felt skal hunden 
slå over fra jaktmodus til apportmodus; løpe 
ut, lokalisere og finne det påskutte viltet og 
bringe det raskt tilbake til fører.
For å sikre at hunden villig løper ut, 
lokaliserer og apporterer det påskutte viltet 
i ALLE situasjoner, må hunden ha erfaring 
med å apportere vilt av liknende eller 
tilsvarende art. Dette for å sikre at det ikke 
oppstår en apportvegring i et kritisk øyeblikk 
slik at et påskutt vilt flykter, kommer seg unna 
og lider. 

Hvorfor brukes vilt i trening?
For eksempel kan riktig trening med èn kald 
and sikre effektiv apportering av hundre 
skadeskutte ender.

Etikk i jakttrening av Spaniels
Hvorfor skal man trene når Spaniels av god avl jakter uten å ha blitt trent til det? 
Kan det forsvares å bruke levende så vel som dødt matvilt i trening av Spaniels? 

Glyn, Cynhinfa Kadar, med stor fasanapport. Foto: Kine Martinessen/Paul Morris Dwr, Cynhinfa Kadan, en glad kaninapportør! 
Foto: Kine Martinessen/Paul Morris
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Føljetong om trening av 
working cocker “Abby” - 
Bannockfield Black Grouse - fra 
8 ukers alder til ferdig trent 
jakthund.  Alle tips og råd er 
basert på våre erfaringer og 
treningsmetoder. Det er 
mange veier for å nå målet 
om en god jakthund. 
Dette er vår vei.

Abby har blitt 11 måneder gammel 
og har vært med på dommer-
konferansens Jaktanleggs-prøve. Som 
den eneste av fire spaniels gjennomførte 
hun alle øvelsene! I forrige nr av VS 
beskrev vi en del øvelser som vi fortsatt 
trener på, og vi legger på nye momenter, 
setter sammen delmomenter til sammensatte 
øvelser, og tilfører forstyrrelser. Dette øker 
øvelsenes vanskelighetsgrad.  Vi har forsiktig 
begynt å korrigere feil atferd i de øvelsene vi 
vet sikkert at Abby kan. 
Et skarpt “nei!” er alt som trengs. 

Sitt, ro i kast, og sammensatte øvelser
Abbys sitt begynner å bli ordentlig bra, hun 

kan sitte lenge og med forstyrrelser, og hun 
setter seg på fløytesignal nær fører.

Vi startet med å sette Abby, gikk noen meter 
fra henne, og la dummien rolig på bakken. 
Gikk tilbake til Abby og roste rolig. Hvis 
Abby hadde sittet rolig og fokusert, fikk 

hun belønning ved at vi sendte henne for å 
apportere dummien.   
Etter gjentatte vellykkete repetisjoner 
introduserte vi kast av dummy. Vi kastet 
dummy bakover over skulderen vår, da er det 
lett å stoppe Abby hvis hun fristes til å løse ut 
sitten når dummien er i bevegelse. 
Nå kan vi kaste dummy over hodet hennes 

uten at hun løser ut, og vi kan sende henne 
på apport når vi står cirka 5 meter fra 
henne, mens hun sitter mellom oss og 
dummien.

Innkalling
Vi trener innkalling i varierte miljøer og 
med ulike forstyrrelser, og dette kommer 

vi til fortsatt å trene regelmessig fremover.  

Lekejakt
Abby holder fortsatt veldig god kontakt når 
vi lekejakter. Nå trenger vi ikke å gå særlig 
sikksakk i terrenget, slik vi gjorde tidligere. Ved 
å vise Abby skulderen snur hun og krysser vår 
marsjretning.
Etter at snøen ble borte har Abbys fart og 
intensitet økt betraktelig. For å styrke kontakten 
og Abbys iakttakelse av oss, benytter vi oss av 
“the Spaniel walk”: Hendene på ryggen, ingen 
signaler annet enn vridning av overkroppen. 
Hvis Abby kommer for langt foran oss, mer 
enn cirka 5 meter, tar vi gjerne et skritt eller to 

Kaldt vilt
Det er ikke uvanlig at spaniels som villig 
apporterer for eksempel rype vegrer seg for å 
apportere for eksempel rugde. I trening bør 
hunden tilbys kaldt vilt av ulike arter for å sikre 
at hunden villig apporterer de artene som den 
kommer til å jakte på når den er utlært. 

Kaldt vilt brukes til å lage slepespor som 
skal simulere fluktrute til skadeskutt vilt, med 
påfølgende apportering.

Kaldt vilt brukes til kast i trening på 
ro i oppflukt, eventuelt med påfølgende 
apportering.

Kaldt vilt brukes til utlegg, som hunden 
skal lokalisere og spontant apportere under 
feltsøket, eller i dirigeringsøvelser der hunden 
blir sendt på blind apport.

Forutsatt at hunden har myk munn er viltet 
fortsatt matnyttig etter et par apporter.

Med levende vilt mener vi fasan, rapphøns, 
due, vaktel, kanin. 

Levende vilt brukes i kontrollerte situasjoner 
til å befeste ro i oppflukt og/eller utsprang. 
Korreksjon har liten eller ingen nytte dersom 
situasjonen ikke kan replikeres innen få 
minutter etter en korrigert atferd. Dette er 
umulig å gjennomføre uten kontrollert bruk 
av levende vilt. Hvis hunden har gjennomgått 
en riktig og systematisk trening med kaldt 
vilt slik at alle nødvendige, grunnleggende 
ferdigheter er på plass, vil ikke det levende 
viltet bli jaget, fanget eller skadet av hunden. 
Det er førers ansvar å påse at hunden viser 
nødvendige ferdigheter og modenhet for å 
kunne trene på levende vilt i kontrollerte 
situasjoner!

varmt vilt
Trening på varmt vilt er jakt. Vi anbefaler 
at første gang spanielen tas med på jakt, er 
hundefører kun hundefører og medbringer en 
medhjelper som skytter.

KoNKLUSJoN
Det er forsvarlig og nødvendig å bruke både 
kaldt og levende vilt i trening av spaniels. 
Dette sikrer utførelsen av jakt på en human, 
effektiv og etisk forsvarlig måte. Det er 
derimot etisk betenkelig å utøve jakt med 
en spaniel som ikke er forsvarlig og grundig 
gjennomtrent, fordi dette vil øke risikoen for 
unødig lidelse hos viltet. 
Tidsfaktoren fra skudd og til hunden 
har lokalisert viltet kan være kritisk ved 
skadeskyting, da skadet vilt kan løpe langt 
eller søke skjul. Derfor er det viktig at hunden 
er godt trent i å markere nedslag, oppspore og 
lokalisere skadet vilt, og i tillegg villig lar seg 
dirigere presist ut til nedslagsplassen dersom 
hunden ikke så viltet falle. Dette forutsetter 
at hunden har vilterfaring. Kontrollert 
vilterfaring oppnås ved trening.

Veien fra valp til jakthund del 3

Vi gjemmer aldri dummiene som Abby har le-
vert. Hun får se dem og snuse på dem, men de 
er våre, ikke Abby sine. Foto: Anders Brunvoll
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bakover for å trekke henne inn. 
For å øke intensiteten i jakten, og stimulere 
viltfinnerevnen, legger vi ut “finds”: Tennisball 
eller dummy, i kratt og buskas, som Abby finner 
under feltsøket, apporterer og leverer til hånd 
uten kommando. Når dummien er levert i hånd 
roser vi. Men Abby vil helst ut og jakte videre...

Apport
Vi har bygget ut apport treningen som vi 
beskrev i forrige nummer. Apport treningen 
går som den skal - som en lek! Å apportere 
på kommando er toppen av lykke for Abby. 
Hun markerer apporter på opptil 35-40 meter, 
også med skjult nedslag. Vi lar henne jobbe 
uforstyrret til hun finner apporten. På lange 
apporter kan vi støtte henne ved å følge henne 
noen skritt ut mot apportobjektet. Dette gir 
henne støtte til å jobbe på apporten og ikke 
gå over til å jakte for seg selv, og det gjør det 
lettere for oss å observere Abbys arbeid ute på 
apportsøk. Det er markeringen, og avstanden 
fra fører og ut til apporten som vi trener 
inn. Avstanden som hunden må løpe tilbake 
til fører med apportobjektet er av mindre 
betydning i denne sammenheng. 

Innledende dirigeringsøvelser
Vi har introdusert øvelser med to dummies 
til Abby og dermed så smått begynt med 
enkle dirigeringøvelser. Vi setter Abby med 
ryggen til et gjerde, en hekk el lign, og legger 
ut èn dummy cirka 10 meter til høyre og èn i 
samme avstand til venstre for Abby. Så stiller 
vi oss cirka 5 meter foran Abby og gir et 

tydelig håndsignal, med strak arm, ut til den 
siden Abby skal sendes på apport.
Vi passer på å være tydelige i kroppsspråket, 
vise apport-retningen med hele kroppen, og 
vise hunden hele håndflaten vår. Ta gjerne 
et skritt i samme retning samtidig for å 
understreke bevegelsen. 
Vi henter som regel dummy nummer to 
selv, etter at Abby har apportert den første 
dummien. 

Når vi kan lese av Abbys signaler og 
kroppsspråk at hun vil hente dummien til 
høyre, lar vi henne hente dummien til venstre, 
og deretter henter vi selv dummien til høyre 
mens Abby sitter og ser på. Vi gjemmer aldri 
dummiene som hun har levert. Hun får se 
dem og snuse på dem, men de er våre, ikke 
Abby sine.

Fremover kommer vi til å jobbe videre med 
dirigeringsapporter, der vi øker avstanden 
både til dummier og til Abby. Vi stiller stadig 
høyere krav og vi korrigerer med “nei!” i 
øvelser og delmomenter som Abby kan, for å 
bekrefte for henne hva som er helt riktig og 
hva som er feil.

Til deg som trener din egen valp/unghund og 
leser våre tips og råd:
Vi observerer Abby og hennes to kullbrødre, 
som vi også trener, og vi synes at Abby er 
mye mer moden enn brødrene sine, og lærer 
raskere enn dem. Hvis din valp/unghund 
avviker fra Abby i sin progresjon, ta ikke 

det tungt! Ta deg god tid og tilpass øvelsene 
til   din egen hund. Gjør korte men hyppige 
treningsøkter og avslutt alltid økten med en 
suksess!

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.

Spaniels av jakttype; 
working cockere, -springere, 
-clumbere mv.

Vi mottar ofte spørsmål omspaniels av 
jakttype i sammenheng med trening og 
jaktprøver, og konstaterer at det er et stort 
og økende informasjonsbehov om disse 
spanielene.
Spaniels av jakttype er spaniels der jaktlige 
kvaliteter som fart, smidighet, evnen til å 
arbeide i tett vegetasjon, samarbeidvilje og 
dresserbarhet er sterkt vektlagt i rasenes 
avlsarbeid, mens kvaliteter knyttet til 
utseendet, for eksempel pelsfarge og 
-mengde, øyenfarge, ørelengde og hodeform 
er svært lite vektlagt.
Flere av spanielrasene er todelt i en 
utstillingstype og en jakttype. I rasenes 
hjemland Storbritannia har det knapt vært 
avlet på kryss av de to typene de siste 80 
årene. 
En spaniel av jakttype kan derfor av 
utseende være ganske ulik en tilsvarende 
spaniel av utstillingstype. Blant annet er det 
vanlig at spaniels av jakttype har kortere, 
høyere ansatte ører og vesentlig mindre pels 
enn samme rase, utstillingstype. 
I Norge finnes working cockere og 
-springere, mens det i Storbritannia også 
finnes større og mindre populasjoner av 
working clumbere, -sussex og -welsh.  Abby er alltid klar til å trene! Foto: Anders Brunvoll

Working Clumber i arbeid, 
Ickyticker Rosemary «Amber».  

Foto: Peter Hatchard.
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Jeg begynte tidlig med Theodor, så fort vi fikk 
han i hus nesten, men han fikk så klart lov å 
være valp først! 
Jeg har tidligere hatt engelsk setter i familien 
og jaktet med det i 20 år, og der har vi alltid 
latt hunden være med mye i skogen fra de har 
vært valp og har hatt gode erfaringer med det. 

Så jeg har vel tatt litt av det med meg i tre-
ningen vi har gjort med Theodor. 
Har også gjort mitt beste for å suge til meg det 
som er av stoff om å jakte med spaniels (lest 
bøker og sett dvder), vi har gått 3-4 jakt kurs 
hos Rigmor (Fantin) var 2 dager i Sverige hos 
Bengt Rödseth på privat undervisning. 

Har vel også nesten brukt alt det jeg har hatt 
av fritid på å komme oss ut i skogen å trene 
så fort vi har hatt muligheten, men når vi fikk 
baby i hus ble det jo litt mer begrenset hvor 

mye vi rakk. Men da var Theodor rundt et år 
så da hadde vi jo fått et greit grunnlag. Vi har 
fortsatt med endel apport trening og diverse 
da dette gikk greit å kombinere med trille 
turer eller å ha ungen på ryggen i meis! For 
oss har det vært viktig å ikke glemme å trene 
med Theodor selv om vi fikk barn, man må 
bare planlegge litt mer. 

I fjor var vi med på to apport prøver. Det 
gikk ikke så greit på den første, men på den 
andre fikk vi bestått, og Theodor leverte 
apporten fint i hånd. Vi fikk også bestått på 
Jaktanleggsprøve og deltok på en jaktprøve 
på Skiptvet. Der gikk det ikke så bra, da vi 
har slitt med ro i oppflukt, og Theodor jaget 
fuglen i alle retninger, men han viste i det 
minste stor jaktlyst! 

Vi hadde 3 dager på fjellet med rypejakt og 

felte Theodor sin første fugl, det var utrolig 
gøy. Han holdt fint tempo og søk alle dagene 
selv om det ikke var mye med fugl. Men i 
tillegg til den ene rypen hadde han opp et par 
rypekull, noen enkelt fugl, orrfugl og hare. 

Vi var også endel helger på skogsfugljakt på 
Hurumlandet men når snøen kom satte det litt 
stopper for en cocker med korte bein og litt for 
lang pels!  
Målene for i år blir å delta på apportprøver, jak-
tanleggsprøver og 2-3 jaktprøver. Det er synd 
det ikke er flere med show cocker som prøver 
seg på jaktprøver, det er så klart litt mer jobb 
da de som regel ikke har det like mye i seg som 
en working cocker. Men er man interessert og 
bruker litt tid så kan man få en fin jaktkamerat! 

Mvh  Jørgen Strand 

Nytt fra JK
Nytt regelverk for Norsk Jaktchampionat for 

Spanielrasene.
NSKs representantskapsmøte i april vedtok nytt regelverk for norsk 
jaktchampionat.  Vedtaket gikk ut på at følgende skal gjelde for 
oppnåelse av tittelen Norsk Jaktchampion for spanielrasene.
Tre ganger 1. premie i EK ved jaktprøve i Norge for minst to 
forskjellige dommere. Minst én av disse premiene må være oppnådd 
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 1xSufficient på utstilling etter fylte 24 måneder.
NSKs hovedstyre oversender vedtaket til Norsk Kennel Klub med 
anmodning om at kriteriene implementeres i NKKs regelverk for 
championater.

Råd og anvisninger for arrangører av Spanielprøver.
Råd og anvisninger for arrangører av Spanielprøver er under 
utarbeidelse i JK og ferdigstilles etter planen i slutten av mai.

I neste nummer av våre Spaniels 
kan du i jaktspalten lese mer om

* Stemningsrapport ved jaktsesong start
* Startskuddet går for årets jaktprøver
* Råd og tips til deg som skal starte på jaktprøve for første gang i år
* Trening av working cocker Abby; Veien fra valp til jakthund, del 4
* Lite treningsleksikon
* Nytt fra NSKs jaktkomite?
* og mer til!

God sommer fra Anine og Tore.

Jaktspalten har mottatt en hyggelig beretning fra Jørgen Strand, om trening og jakt med cockergutten Theodor!

JAKT MED COCKER SPANIEL THEODOR 

På rypejakt med Theodor høsten 2012. 
Foto: Jørgen Strand

Theodor på sin første skogsfugljakt høsten 2012. Foto: Jørgen Strand
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I mail til NSKs jaktkomite (JK) tok jeg i november 2011 initiativ til en 
revidering av regelverket for norsk jaktchampionat for Spaniels. Svaret 
fra JK var et spørsmål om jeg hadde anledning til å skrive et utkast til 
revidert regelverk for norsk jaktchampionat for Spaniels. Det hadde 
jeg. I mars 2012 sendte jeg mitt forslag med begrunnelse til JK.
Mitt forslag gikk bla ut på å fjerne krav om utstillingspremiering for 
NJCH. I forslaget redegjorde jeg for mulige konsekvenser av å beholde 
krav om utstillingspremiering for NJCH. En av konsekvensene jeg 
påpekte var at krav om utstillingspremiering kunne innebære en 
diskriminering av Cocker Spaniels som jakthund, sammenlignet med f 
eks Springer Spaniels.

I forslaget utdypet jeg bla hvorfor NJCH er den høyeste utmerkelsen 
en Spaniel kan oppnå. Tittelen NJCH oppnås eksklusivt etter prøving 
i Spanielens rasetypiske egenskaper og ferdigheter - de jaktlige. Andre 
brukschampionater som NACH, NVCH, NLCH mv kan oppnås 
av mange ulike raser. Jaktchampionat for Spaniels er eksklusivt for 
Spanielrasene i Gruppe 8 og kan ikke oppnås av andre raser.  
NJCH er derfor det eneste brukschampionatet som er unikt for 
Spanielrasene. 

Det er gledelig at JK har behandlet og vurdert mitt forslag, og bragt 
saken videre til HS, inntil RS 2013 nylig sluttet seg til JKs/HS` inn-
stilling til nytt regelverk for NJCH, og vedtok å sende dette til NKK 
med anmodning om at kriteriene implementeres i NKKs regelverk for 
championater. Det er også positivt at kravet om oppnådd utstillings-
premiering nå er lempet i forhold til gjeldende regelverk, samtidig som 
kravet til jaktpremiering er skjerpet i forhold til gjeldende krav!

Likevel er det grunn til bekymring når det gjelder nytt regelverk for 
NJCH, fordi kravet om minst 1 x sufficient på utstilling for å oppnå 
NJCH dessverre kan slå skjevt ut for klubbens raser. I tillegg kan kravet 
medføre at helt andre egenskaper enn de jaktlige er avgjørende for 
oppnåelse av et norsk jaktchampionat. 
I praksis medfører kravet at såkalt feilfargete hunder, som finnes blant 
Cocker Spaniels, ikke har mulighet til å oppnå norsk jaktchampionat 
trass i at alle jaktlige kriterier er oppfylt. Andre raser, f eks Springer 
Spaniels, har ingen eller minimal feilfargingsproblematikk og rammes 
derfor ikke av utstillingskravet på samme måte.

Utstillingskravet kan få flere uheldige konsekvenser: 
* At hunder av raser uten feilfargingsproblematikk ufortjent opp-
når et omdømme som bedre jakthunder enn hunder av raser med 
feilfargingsproblematikk. 
* At jaktlig svært gode, men feilfargete Cocker Spaniels ikke blir prøvet 
på norske jaktprøver, fordi det vil være umulig for disse hundene å 
oppnå norsk jaktchampionat.
* At de samme norske Cockerne heller startes på jaktprøver i Sverige, 

der et jaktchampionat (SJ(j)CH) kan oppnås uten utstillingspremiering.  
* At enkelte spanielraser ikke blir representert på norske jaktprøver.
* At det i avlssammenheng vektlegges kosmetiske hensyn som farge, 
foran hensynet til jaktegenskaper, noe som vil redusere avlsbasen og 
svekke de jaktlige egenskapene.

Utstillingskravet vil i sterkest grad ramme Cocker Spaniels av jakt type 
(working/jaktcockere) siden farge aldri har blitt vektlagt i avlsarbeidet, 
ei heller i rasens hjemland Storbritannia.
For å sikre genetisk mangfold blant jaktcockere i Norge må det impor-
teres hunder. Det vil være svært uheldig om utstillingskravet til NJCH 
fører til at farge vektlegges sterkere enn jaktlige egenskaper / -meritter / 
-linjer når hunder importeres for å utvide avlsbasen.

I mange år har det faktum at jakt egenskaper ikke har vært vektlagt i 
avlsarbeidet blitt brukt som et legitimt argument imot krav om jakt-
prøvepremiering for norsk utstillingschampionat.  Derfor er kravet om 
utstillingspremiering for norsk jaktchampionat svært vanskelig å forstå, 
fordi farge aldri har vært vektlagt i avlsarbeidet for Cocker Spaniel av 
jakttype. 
Selv i rasens hjemland kan det ikke påvises at det noensinne har vært 
noen dobbeltchampion av rasen Cocker Spaniel. I Spanielrasenes 
hjemland tar nå enkelte utstillingsdommere til orde for at ut-
stillingschampionat bør forutsette jaktlige meritter (kilde: Ceila 
Woodbridge, Shooting Times, March 6th 2013). 

Undertegnede har de siste syv årene lagt ned mye arbeid for å få frem 
Cocker Spaniels som konkurrerer på toppnivå i Norge, og med god 
suksess. Jeg har vært primus motor for konkurranse med norske 
Cocker Spaniels på jaktprøver, etter at disse ikke hadde hevdet seg på 
jaktprøver siden 2003. Fra idretten er det velkjent at for å skape bredde 
i et konkurransemiljø må det finnes en elite, som gir inspirasjon og 
dermed sørger for nyrekruttering. Slik er det også på jaktprøver. 

Med kravet til utstillingspremiering for norsk jaktchampionat er det 
grunn til å spørre  om Cocker Spaniels igjen vil forsvinne fra nor-
ske jaktprøver. Jeg ser idag intet målrettet avlsarbeid for å rekruttere 
Cocker Spaniels av utstillingstype til jaktprøver. 
Jeg vil gjerne se Spaniels av alle raser / typer på norske jaktprøver i 
fremtiden!

I sakspapirene til RS 2013 finner jeg på www.spaniels.org forslaget 
om nytt regelverk for NJCH. Jeg kan ikke finne noen begrunnelse for 
forslaget som ble behandlet i RS og vil derfor gjerne be om en redegjø-
relse for de vurderinger og avveininger HS / RS har gjort i forhold til 
ovennevnte problemstillinger, når det gjelder nytt regelverk for NJCH.

Mvh Anine Imset.

Leserbrev

SPøRSMÅL oM Nytt ReGeLveRK 
foR NoRSK JAKtCHAMPIoNAt, NJCH
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