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Lazy days! Bannock på skjæret. Foto: Anine Imset

I skrivende stund er det høysommer, sol og
opp imot 25 varmegrader midt på dagen.
Både vær og temperatur gjør dagene uegnet
for jakttrening, og vi venter med å trene våre
cockere til kvelden, like før solnedgang.
Det føles ennå leeenge til jaktstart. Likevel
har vi erfaring for at ukene i august går
minst like raskt som ukene i desember, og
jaktanleggsprøver, apportprøver, jaktprøver
og ikke minst selve høstjakten er like rundt
hjørnet. Vi gleder oss over at det i år er
flere jaktprøver enn noen gang tidligere.
Foreløpige signaler tyder på at det også blir
flere påmeldte til årets jaktprøver enn noen
gang tidligere. Det er veldig positivt!
Vi ser frem til ”the glorious 20th”; at båndtvangen opphører 20. august. (Uttrykket
er fritt oversatt etter ”The gloriuos twelfth”
som er datoen 12. august, den dagen
grouse shooting, rypejakten, starter i UK.)
ENDELIG kan vi fritt jakttrene hundene
våre igjen!
Siden sist har vi initiert til NSKs
Jaktkomite at det opprettes en ny pris, nemlig ”Årets rookie” (eller årets nybegynner).
Prisen deles ut etter endt sesong til den beste
nybegynner-ekvipasjen på NSKs jaktprøver.
Vi mener at en slik pris kan stimulere
rekruttering til jaktprøvemiljøet, og håper
at Jaktkomiteen har alt klart til den første
jaktprøven i år.
I juni mottok vi en henvendelse fra Robert
Kjerstad, som foreslo at det skal arrangeres
Jaktcup for Spaniels. Robert har erfaring
med slike cuper for Retrievere, og mente at
dette er en morsom og nyttig aktivitet som
er midt i blinken for våre raser.
Tusen takk til Robert for et godt forslag!
Av Nytt fra NSKs Jaktkomite her i spalten
kan vi lese at Jaktkomiteen har tatt godt tak
i Roberts forslag og jobber positivt videre
med dette!
Midt i juli fikk vi en telefon fra Ole
Kirkemo, redaktør i Jakt og Fiske, tidsskriftet
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til Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF.
Han opplyste at Kokos (NJCH Scooterbrook
Black Pearl of Bannock) er nominert til
Årets Jakthund 2012, og har gått til finalen!
Vi vil takke Stian Kirkeberg samt NJFF Oslo
for nominasjonene!
Kirkemo ba oss om å møte frem til
kåringen under Jakt- og fiskedagene på
Elverum10. august. Se egen reportasje her i
spalten.
Nytt i dette nummeret er Jaktspaltens
eventkalender. Her vil vi søke å informere
om jaktlige arrangementer i både inn- og
utland de kommende 12 måneder. Vi håper
eventkalenderen vil være til nytte for deltakelse og planlegging.

Ellers kan du i spalten bla lese vår stemningsrapport ved jaktstart, og tanker om
årets jaktprøver fra jaktprøvedommere. Vi
har også noen gode råd til deg som skal starte på jaktprøve for første gang. I Jaktspaltens
lille treningsleksikon kan du lese hva myk
munn og hard munn betyr, og hvorfor det er
så viktig at våre raser har myk munn.
Hjertelig takk til alle som har sendt oss
bidrag og bilder og dermed hjelper oss til å
gjøre Jaktspalten levende og variert! Vi er
takknemlige for flere innlegg og bilder!
God lesning og god jakt!
Hilsen Anine og Tore.

Årets Jakthund 2013, alle raser:

En jaktcocker tar 2. plassen!
Jaktspalten siterer NJFF Oslo Fylkeslags hjemmeside; ”Kokos på annenplass til Årets jakthund”
Vi gratulerer spaniel Kokos og Anine Imset fra Nordstrand JFF med annenplass i kåringen av
Årets jakthund under Jakt og Fiskedagene på Elverum!
Som vanlig var kampen hard i teten da Jakt
& Fiske kåret Årets jakthund. Juryen Roar
Lundby (jaktkonsulent NJFF), Eva Pedersen
(Norsk Kennel Klub) og Bjarne Oppegård
(opplæringssjef NJFF), hadde i år 22 sterke
kandidater til vurdering, fordelt på hele 15
raser.

Historisk tre-åring
I årets konkurranse var beaglen Bonnie uslåelig,
med en forrykende fjorårssesong: I løpet av
november ble hun nordisk mester, norsk,
svensk, finsk og nordisk jaktchampion, samt
prøvens beste hund i landskampen mot Sverige.
92,71 poeng under det nordiske mesterskapet er
historisk høyt - og det fra en tre-åring!

Arbeids-spaniel
2. plassen gikk til seks år gamle working cocker spanielen NJCH Scooterbrook Black Pearl
of Bannock - kalt ”Kokos” i det daglige av eier
Anine Imset. Kokos kvaliteter som viltfinner og støtende hund ble for øvrig behørig
presentert i Jakt & Fiskes aprilnummer under
rugdejakt i Rogaland.   Kokos er en Cocker
Spaniel av jakttype født i 2007. På jakt er
hun modig, en særdeles god viltfinner, jakter
veldig intenst og er så rask at det vanligvis står
”hunden jakter i en utrolig fart” i jaktprøvenes
dommerkritikker. På jaktprøvene konkurrerer Kokos bla mot Springer Spaniels av jakttype, som er mye større og har lengre bein. Hun
har

ofte vært eneste Cocker på jaktprøvene, har
likevel gått til høyeste premiering, og oppnådd
resultater som ingen andre. I tillegg til dette
kan Kokos lett fingespiss-dirigeres ut mot 100
m lange apporter, og kan markere og holde i
hodet mange apportobjekter samtidig, som
en veltrent Retriever. Dette er unikt for en
Spaniel!   Kokos` meritter i 2012: 15.04.12
Kokos får sitt jaktchampionat etter å ha fått 1
x Very Good og 1 x Good på utstilling. Hun
har allerede kvalifisert seg jaktlig med 3 x 1. pr
Elite Klasse på jaktprøver. Utstillings resultatene
har vært vanskelig å oppnå fordi Kokos er av
jakttype, og rasen er delt i to, en utstillingstype
og en jakttype.
16.09.12 NSK (Norsk Spaniel Klub) jaktprøve
på Støren, skogsfuglprøve. Kokos får 1. pr Elite
Klasse, blir klassevinner i Elite klasse, og blir
Prøvens Beste hund og. Denne prestasjonen
gjør Kokos nøyaktig 3 måneder etter at hun fikk
valpekull med 6 valper!
29.09.12 NSK jaktprøve på Skiptvet, prøve på
utsatt rapphøns. Kokos får 2. pr Elite Klasse.
30.09.12 NSK jaktprøve på Skiptvet, prøve på
utsatt rapphøns. Kokos får 1. pr Elite Klasse,
blir klassevinner i Elite Klasse, og Prøvens Beste
Hund.
03.11.12 NSK jaktprøve i Rogaland, rugdeprøve. Kokos får 1. pr Elite Klasse og blir Guns
Choice.
I 2012 var det 6 jaktprøver for Spaniels i
Norge. Så mange jaktprøver har det aldri tidligere vært på ett år. Kokos gikk til premiering på
fire av prøvene. På de to siste prøvene var det
ikke fugl i terrenget Kokos fikk slipp. Det kan
være vanskelig for en Spaniel å konkurrere i
antall premier på ett år, med andre jakthund
raser, som kan delta på svært mange
jaktprøver i løpet av ett år. For en Spaniel
er det ikke mulig å oppnå flere enn 4-5
premier på ett år, fordi det ikke har vært
flere jaktprøver.
De siste fem årene har det i gjennomsnitt
vært 4 til 5 jaktprøver årlig i Norge, alle i regi
av NSK (Norsk Spaniel Klub). Spaniels kan bare
starte på jaktprøver for Spaniels, som arrangeres
av NSK. Jaktprøve sesongen er kort, fra medio

september til primo november.
Kokos har nå totalt 10 x 1. premie og 5 x 2.
premie på norske jaktprøver og 3 x 1. premie på
norske apportprøver. Hun startet på sin første
prøve i 2008, 13 måneder gammel. I 2008 var
det bare 4 jaktprøver. På disse oppnådde hun
3 X 1. pr UK (unghundklasse) og 1 x 1. pr AK
(åpen klasse). I tillegg oppnådde hun samme år
1 x 1. pr UK, 1 x 1. pr. AK og 1 x 1. pr EK på apportprøve, på like mange starter! Kokos har blitt
Prøvens Beste Hund 6 ganger og Guns Choice
4 ganger. Kokos er også jaktprøve premiert i
Sverige.
Kokos har fått Norsk Spaniel Klubs utmerkelse
Årets Jaktspaniel i 2012 og det samme i 2009.
Treer i Årets jakthund ble korthåret vorsteher Rugdelias NMJ Lucilla (8) til Anne Grete
Langeland og Tore Kallekleiv. Lucilla var årets
vorsteher i fjor, den første som vant Unghund
Grand Prix (2006) og innehaver av flest 1 AK
med ærespremie på skogsfuglprøver innen sin
rase. I 2010 satte hun kronen på verket ved å
bli verdensvinner på utstilling.

Seks ulike raser i teten
Blant de andre toppkandidatene på juryens bord før selve kåringa under Jakt- og
Fiskedagene på Elverum, var finskstøveren
Kilbacken’s Raju Peto, hamiltonstøver Jalle,
og engelsksetter Pei Fang Birk, fjorårets beste
fuglehund uansett rase.
– Raseutvalget viser bredden i jakthund-Norge. I år var det jevnere mellom
kandidatene enn hva vi har vært vitne til de
foregående år. Men årets vinner var betydelig
yngre enn sine to nærmeste opponenter. Hva
hunden presterer i ung alder er et viktig kriterium i Årets jakthund, påpeker Eva Pedersen
fra juryen.”
I NJFFs tidsskrift Jakt & Fiske sitt oppslag
om Årets Jakthund (Jakt & Fiske nr 9/2013)
ble også Kokos behørig omtalt. Jakt & Fiske
avslutter med denne oppfordringen til leserne;
”Ønsker du en samarbeidspartner med stor
jaktlyst, og som jobber ”tett på”, er working
cocker en rase mange bør kikke nærmere på.”

Kokos med rugdeapport, Birkeland 2012. Foto: Hans Hodne
Våre spaniels
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SKAL DU STARTE
PÅ JAKTPRØVE FOR
FØRSTE GANG?

Her er Maja, en glad cocker! Eier Rita Solberg.
Foto Hans Hodne

Du har kanskje prøvd deg på jaktanleggsprøve
og kvalifisert hunden til å starte i BK på jaktprøve, eller bestått apportprøve i den klassen du vil
starte hunden. Kanskje du også har hatt hunden
med på jakt, og den har vist god jaktlyst og lydighet, og attpåtil funnet og apportert fugl? Hvis
beslutningen er tatt, og hunden skal få starte på
jaktprøve, er det noen gode vaner som det er
greit å innarbeide fra første stund.
En god forberedelse er å finne frem til NKKs
regelverk for jaktprøver for Spaniels og lese dette
nøye. Her vil du få informasjon om hvordan en
jaktprøve gjennomføres, hva som ventes av deg
og hunden din i de ulike klassene, bedømningsprinsipper, og diskvalifiserende feil.
Når du reiser på jaktprøve for første gang, husk
å ta med hundens registreringsbevis, gyldig
vaksinasjonsattest og kritikken for godkjent
vannapportprøve.
På prøvemorgenen, i god tid før prøvestart, gi
hunden et lite måltid med lettfordøyelig høyenergi fôr. Ikke gi for mye!
På prøvestedet. Hvis hunden din lett gearer
seg opp ved å se/høre andre hunder arbeide,
høre skudd o lign; la gjerne hunden sitte i bilen
så mye som mulig. Når du tar den ut av bilen,
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lufte den godt på anvist
eller annet egnet sted - ikke
i prøveterrenget - der dere kan
ha kontakt og fokus på at dere
skal arbeide sammen denne dagen.
Lufte hunden godt rett før start. Tilby
drikke. Husk alltid å ha med drikkeflaske til
hunden, min 1/2 l, og tilby drikke, forutsatt tillatelse fra dommer, ved stopp eller pause i slippet,
og mellom slippene.
Bruk en slip-line/retriever-koppel, fordi dette
lett og raskt kan smettes av og på uten å skape
frustrasjon eller svekke hundens konsentrasjon.
Opptre aktsomt og unngå å forstyrre ekvipasjen som har slipp før deg. Vær stille og hold
din egen hund i ro. Følg dommers/prøveleders anvisninger mht il plassering, avstand til
ekvipasjen før deg osv. Det er bedre med litt
god avstand, enn litt liten, også for deg og din
hund. Å gå etter en jaktende ekvipasje og vente
på tur kan være både stressende og slitsomt for
din hund. Ta hensyn, opptre rolig, ha fokus på
hunden din, og hold avstand til andre.
Når du og hunden din er ferdige med slipp(ene) gir dommeren ofte en kort muntlig oppsummering av arbeidet. Deretter skal du tilbake

Via Edsbergs Chess, eier Gunhild og
Robert Kjerstad. Foto: Gunhild Kjerstad.
Ser vi Chess på jaktprøve i år?
til samlingsstedet, og kan ta del i det trivelige
sosiale samværet som jaktprøver har å by på.
Ta med godt med klær, det kan ofte være kalde
dager utpå høsten!
Om du har mulighet til å være til stede på
premieutdelingen, gjør gjerne det, selv om du
vet at din hund ikke har gått til premiering. Det
kan ofte være litt å lære av å høre dommerens
beskrivelser av andres arbeid.
Lykke til! Vi håper å se mange av dere på årets
jaktprøver!

Stemningsrapport ved jaktstart
Vi har gledet oss i hele sommer til at
jaktsesongen skal begynne og fulgt med på
internett og i tidsskrifter: Hva sier de første
signaler om hønsefuglebestaden i år?
Blir jaktsesongen bedre enn i fjor, da det
mange steder knapt var en skogsfugl å se?
Fjorårets diskusjoner om uttaksbegrensninger, forslag om regionale fredningstiltak
og predatorkontroll har økt spenningen
knyttet til dette årets jakt.
På forsommeren kunne vi lese gledelige
observasjoner av stamfugl, både rype og
skogsfugl. Nå skriver vi august og signaler
fra linjetaksering i Sølvverkets skoger i
Buskerud, tyder på gode kull av orrfugl,
men noe usikkert når det gjelder andre typer
skogsfugl.
Linjetakseringen vi har foretatt har gitt oss
grunn til forhåpninger om en god jaktsesong. På fire linjer, til sammen ca 4 km, har
våre cockere funnet tilsammen 7 orrfugl,

hvorav tre kyllinger.
Nå ser vi frem mot september og klargjør
hunder og jaktutstyr. Vi forer med høyere
proteininnhold nå enn tidligere i år, og trapper opp de daglige treningsøktene i tid for å
øke hundenes kondisjon.
Vi oppsøker mange ulike treningsfelt for
å drille hundene i jakt-lignende situasjoner.
Vi sjekker hundenes øyne etter trening og
skyller med saltvann dersom vi mistenker at
det kan ha satt seg noe på øyet, f eks en liten
frøkapsel.
Vi sjekker labbene og behandler sprekker i
tredepotene dersom det har oppstått i løpet
av sommeren. Vi holder klolengden jevn
med potene for å unngå sprukne klør og skaNå gjenstår bare å pusse hagla og støvlene, pakke
de på klokapslene, og holder pelsen mellom
tredepotene kort for å hindre at det setter seg sekken og håpe på fine høstdager med både vilt og fint
jaktvær.
fast frø el lign.
Vi trimmer og grer ørene og fjerner all død
pels slik at ørene blir tynne, lette og flate.
Skitt jakt!

Hollyoaks Kviss i god fart inn
med apportert kaldt vilt. Foto:
Johanne M.S. Bråthe
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Myk munn / h

En Spaniel skal ha myk munn. Myk munn betyr at
apporten skal gripes og bæres skånsomt, og bringes
til fører uten noen skade som kan lastes hunden.
For jegeren er det viktig at påskutt vilt apporteres
og bringes raskt inn for avliving, og at Spanielen
har båret viltet i et mykt grep uten å skade det.
Likevel skal apportgrepet være så fast at viltet ikke
unnslipper dersom det er skadeskutt.
Begrepet hard munn brukes når en Spaniel ødelegger eller dreper viltet den apporterer, fordi den
biter for hardt om viltet eller tygger på det.
Spaniels skal levere alle apporter uskadet til fører,

Sjoko leverer dummien trygt til
eier Ida Anette Norheim.
Foto: Hans Hodne

enten det er dummies, gjenstander, kaldt eller
varmt vilt.
Av og til skjer det at en Spaniel feilaktig får påvist
hard munn, ved at hunden f eks har bakset med et
stort vilt gjennom et tett kratt. Dette kan føre til at
viltet kan få en skade som skyldes det tette krattet,
ikke nødvendigvis at hunden har hard munn.
Enkelte Spaniels er notoriske vilt-ødeleggere og
knuser alt vilt de apporterer. I de mest ekstreme
tilfellene kan til og med dummies bli skadet eller
ødelagt.
Siden det er en utbredt oppfatning at hard munn

er en arvelig disposisjon anbefales det å ikke avle
på Spaniels som har hard munn. Spaniels med
hard munn er selvsagt helt uegnet som apporterende jakthunder.
Erfaringsmessig skjer de fleste skader på apportert vilt de siste to-tre meterne før levering til fører,
eller ved levering, og det er dessverre tilnærmet
umulig å trene bort hard munn.
På jaktprøver skal dommeren kontrollere at
apportert vilt er uten skade som kan lastes hunden. Dersom viltet er påført skade som kan lastes
hunden skal hunden diskvalifiseres.
Våre spaniels
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Jaktspaltens eventkalender 2013/2014
Vi håper Jaktspaltens eventkalender vil friste leserne til å besøke noen av arrangementene! Vi har
besøkt de fleste og kan gi mer info. Flere av aktivitetene har egne nettsider, google for å finne ut mer!
Siden kalenderen revideres etter hvert vil det ofte være noen nye aktiviteter med på listen.
2013:

14. og 15.09.
21./22.09.
28.09. 		
19. og 20.10.
02. og 03.11.
09.11. 		
11. og 12.12.
14. og 15.12

2014:

09.-11.01.
		
15.-16.01.
		
27.-30.03.
02.-05.06.
18.-20.07.
		
August. 		
August. 		

Jaktprøver for Spaniels, Støren
Jaktprøve for Spaniels, Kongsberg
Jaktprøve for Spaniels, Aurskog/Hemnes
Jaktprøver for Spaniels, Skiptvet
Jaktprøver for Spaniels, Birkeland, Rogaland
SSRK Unghunds Derby, Norrtälje
SSRK, SM (Spanielmesterskapet) Spaniels og Cocker, Skåne
Klubbmästerskap JSK, Lund

The Springer Spaniel Championship, Dunira Estate, Perth, Skottland
(Se artikkel om The 83th Springer Spaniel Championship i VS nr 1/2013)
KC Cocker Spaniel Championship, Queensberry Estate, Dumfries, Skottland
(Se artikkel om KC Cocker Spaniel Championship 2010 i VS nr 2/2010)
Villmarksmessen, Scandinavian Game Fair, Lillestrøm
Elmia Games Fair, Jönköping
CLA Game Fair, Blenheim Palace, Oxfordshire, UK
(Se artikkel om CLA Game Fair 2009 i VS nr 1/2010)
De nordiske Jakt og fiskedagene, Elverum
Skånska Jakt- & Fiskemässan, Skåne.

Carmen, NUCH Redspots
Carisma trener apport i
Østmarka. Foto: Anders Brunvold

Fra Jaktkomiteen i NSK avd Oslo/Akershus
har Jaktspalten mottatt denne meldingen om
komiteens aktiviteter i år:
Intensivt jaktkurs for viderekomne

4 ekvipasjer med to av klubbens raser deltar på intensiv kurset
som går over to kvelder og ledes av Stian Kirkeberg og Tore Imset.

Jakttreninger i Østmarka ved Oslo

Hittil har 13 medlemmer med fire av klubbens raser meldt seg på/
benyttet seg av tilbudet om jakttrening før jaktsesong-start.

Jaktkurs for nybegynnere

Flere medlemmer ønsker å gå på jaktkurs og det vil etter alt å
dømme bli startet opp et nybegynnerkurs i spanieljakt med det
første. Det er gledelig at stadig flere av klubbens raser og typer
finner veien til jaktaktivitetene klubben tilbyr!
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Jaktprøver høsten 2013
- fra en dommers synspunkt
Jaktspalten har invitert de norske jaktprøvedommerne for spanielrasene til å dele sine
tanker om årets jaktprøver. Bidragene vi
har mottatt fra dommerne Wenche Farstad
og Arild Stenbråten beskriver godt hva som
særpreger noen av de norske jaktprøvene,
og gir oss god grunn til å glede oss til årets
jaktprøver. God lesning!
Wenche Farstad:
Aurskogprøven og Rugdeprøvene i Rogaland
Det er hyggelig for en dommer å se at det i høst
blir hele åtte jaktprøver (feltprøver) for spaniels flere steder på Østlandet, i Trøndelag og i
Rogaland. Det er ny rekord i antall prøver og viser
at jaktmiljøet tilknyttet Norsk Spaniel Klub består
av en aktiv gruppe mennesker som elsker å jage
over sine spaniels. Det er også gledelig at det er
flere prøver på villfugl, både skogsfugl og rugde.
Dem er det ikke mange av i vårt naboland Sverige,
der de fleste prøvene arrangeres på utsatt feltfugl
fra oppdrett. Selv er jeg så heldig å få dømme to
feltprøver i år, i tillegg til både jaktanaleggsprøver
og apportprøver. Feltprøvene er begge på villfugl,
hhv skogsfugl i Aurskog i Akershus den 28.09 og
rugdeprøven i Rogaland den 2-3.11. Det flotte
med disse prøve er at det kan felles fugl. Det er
først ved felling at det komplette fuglearbeid kan

bedømmes. Prøvene blir så nær praktisk jakt
med spaniels som vi kan komme, bare med
litt mer folk i terrenget.
De største utfordringene med skogsfugljakta er sparsom vilttilgang, og at skogsfuglen
har god hørsel og er ikke lett å komme innpå.
Utfordringen er da å bedømme om det er hundens arbeid eller mennesketrafikken som får fuglen på vingene. Samtidig viser den virkelig gode
og erfarne hunden sine egenskaper på en overbevisende måte under slike forhold. Elitehundene
som er brukt i praktisk jakt turnerer dette med
løpende skogsfugl ofte veldig bra, mens det er
vanskeligere for uerfarne unghunder med lite jakterfaring. Vilttilgangen vil alltid være spenningen
med feltprøver på villfugl-finner vi vilt eller gjør
vi det ikke? Jeg har dømt hele dager på skogsfuglprøve uten et eneste godkjent fuglearbeid, og det
er leit både for dommer, hund og fører, men slik er
det. Gleden ved å se hundene arbeide kan oppveie
dette i noen grad. Aurskogprøven er ny av året,
og vi har fått forsikringer om god skogsfuglbestand. Prøveledelsen og dommer skal snart på
terrengbefaring. Det gjelder å gjøre seg litt kjent i
et nytt område.
På Rogalandsprøven er vi jo godt vant og
kjenner terrenget både fra egen deltakelse og fra
tidligere dommeroppdrag. De siste tre årene har
det vært svært bra med fugl, i motsetning til da

Aurskogprøven og Rugdeprøvene i Rogaland
Foto: Knut Framstad
jeg dømte der sist. Da hadde rugdetekket gått
forbi området uka før. Fra 2014 blir det også
bevegelige prøver antakelig i Rogaland og da kan
en nettopp utnytte variasjonene i trekket hos
rugda og ha glede av den over lengre tidsrom.
Den største utfordringen er at dommeren (og
skytterne) må være godt fysisk trent fordi terrenget i havgapet i Sokndal byr på fysiske utfordringer. Med 10-12 hunder som skal dømmes, blir
det en god treningsdag for å si det mildt. Det blir
for øvrig hyggelig å dømme sammen med min
svenske dommerkollega Ulf Westlund som har
mange synspunkter felles med meg når det gjelder
hundenes arbeid - den gode jakthunden er den
man begeistres over.
Jeg ser fram til en ny jakt- og prøvesesong med
både hyggelig sosialt samvær og spennende
jaktopplevelser med våre flotte spaniels.

Arild Stenbråten:
Kongsbergprøven og Skiptvet prøvene
I år blir det 4de gang jeg dømmer Kongsbergprøven – som i år som i fjor går over 2 dager. Det
jaktes på skogsfugl og hare med felling, noe som
gjør prøven så lik ordinær jakt man kan komme.
Forståelig nok svinger resultatet fra år til år,
grunnet vilttilgang, vær og vind, men også ekvipasjenes kunnskaper o g ferdigheter i jaktformen.
Terrenget er et typisk skogsfugl terreng med lyng,
myr og mye løvskog. Prøven er en skikkelig kraftanstrengelse for meg som begynner å komme
opp i åra, det har vært vanlig med fulle dager fra 8
om morgenen til 5 -6 om kvelden. Likevel elsker
jeg denne jakta, det er slik jakt jeg selv bedriver,
og føler hele dagen at vi er et team som alle jobber
sammen for å finne vilt, når vi gjør det er hver
og en opplevelse unik og fantastisk fascinerende.
For så dernest å oppleve et perfekt skudd, et godt
apport arbeide med avlevering i førers hånd – ja
da er dagen fullkommen for meg. I 2010 mener
jeg å huske det var 5 ekvipasjer som fikk en slik
opplevelse, minner for livet. Men som sagt – det
skjer ikke hvert år, hunden må være både god og
samtidig heldig med nettopp det terrengavsnittet
der viltet befant seg. En utfordring for hundene
kan være at de i store deler av slippet ikke får

vitring, og derved mister gnisten. En ivrig stayer i
fin galopp vil på slik jakt ha mye større muligheter
enn en hund med redusert tempo i trav.
Skogsfugl prøver krever at et fåtall mennesker
følger med ut med hundene, det skal ikke mye
lyd til før fuglen tar bena fatt og løper i sikkerhet,
uten at vi registrerer det. En hund som har et for
lavt tempo vil likeledes ikke makte å få fuglen på
vingene, og terrenget vil oppleves som vilttomt.
Når vi da etter mye slit kommer i fugl er det
essensielt at skytter(e) har den nødvendige kunnskap og ferdighet i spanieljakt – her skjer det fort,
du har ikke mange sekundene før fuglen er vekk.
Selv om ikke tilskuere kan følge med ut vil de
høre skudd i marka der de står på samlingsplassen, og således følge med på fuglekontakter på
denne måten, hører man flere skudd bygger det
opp forventningene til ens egen start.
Vi satser på gode forhold også i år.

av publikum som derved får et godt innblikk i
hvordan slik jakt foregår. Å dømme her er da også
meget avslappende for meg som dommer, for
deltagerne er det fortsatt nervepirrende, og det å
støte en flokk rapphøns kan by på store utfordringer i det å holde hunden fast i oppflukt. Her er det
lett å bli for ”heit”. Lydige,
veltrente hunder som
ikke går for vidt
har gode sjanser til
topp premiering på
denne prøven.
Ser fremt til en
flott prøve med
mye sosial kontakt med mennesker
og hunder!

Skiptvet prøven

Foto: Knut
Framstad

Jeg dømmer i år også Skiptvet prøven, som er diametralt motsatt av Kongsbergprøven. Her jaktes
det på utsatt rapphøne, det skytes kun markeringsskudd med startpistol, og terrenget kan sees
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Vi trener på å ta slip-linen
av og på under trening.

Veien fra valp til jakthund del 4
Fotos: Johanne M. S. Bråthe

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 er nå drøyt 13 måneder gammel og
har opplevd sin første sommer på ordentlig.
Sommeren ifjor tilbragte hun i valpekassen
sammen med fem søsken og mamma Kokos,
og Abbys trang til å utforske verden ble ikke
særlig stimulert før hun var blitt 6-7 uker og
sommeren var på hell.
Men denne sommeren har Abby opplevd
mye nytt og morsomt! Pga varmen i juli har
hun også hatt god tid til å hvile. Når hun har
vært med oss på stranden har hun gravd seg
en liggegrop i gresset og ligget der som en
trykkende rådyrkalv. Vi har passet på å la
henne bade ofte, og det elsker hun!
Abby har vært litt hormonell etter sin første
løpetid, i april. Dette har ført til en litt ujevn
progresjon i treningen. I apport-treningen
med dummies har Abby i det siste av og til
slurvet med leveringen. Hun har sluppet
dummien foran Tore og vil heller ut å jakte
videre, enn å sitte pent med hodt strukket
oppover for å levere dummien. Pga det
varme sommerværet har det vært vanskelig
å finne egnede treningsområder med kort
gress. Kort gress reduserer muligheten for
forstyrrelser som kan innvike på Abbys
apportarbeide
Når Abby har sluppet dummien legger Tore
den bestemt tilbake i munnen hennes og gir
kommandoen ”hold”, og roser så lenge hun
holder den. Rosen opphører øyeblikkelig
dersom Abby slipper.

Feltsøk (nå kaller vi det ikke lekejakt lenger!)

Nå stiller vi krav til at Abby snur på Tores
fløytesignal, holder riktig avstand og mønster
og er fokusert. Abby går litt trangt og Tore
praktiserer derfor ”Spaniel walk” (se VS nr
2/2013) for å stimulere Abbys selvstendighet
i søksarbeidet og hjelpe henne til å slippe seg
litt lengre ut i feltsøket.
Vi ser frem til at båndtvangen opphører
slik at vi kan trene Abby i områder med
viltvitring. Vi er trygge på at søksvidden vil
øke betraktelig ved vitring.
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Vi vil fortsatt ikke slippe henne lenger ut i
feltsøket enn ca 15 m.

Ro i kast
Vi har introdusert stopp-fløyte, og hun stopper
momentant når avstanden mellom Tore og
Abby ikke er for stor, dvs kortere enn ca 7 m.
Vi stiller et absolutt krav til stopp når vi blåser i
fløyten og samtidig kaster en dummy. Vi passer
på at avstanden mellom oss og Abby ikke er
større enn at vi umiddelbart kan rekke ut til
henne dersom hun er ulydig på stoppfløyte signalet. For å opprettholde motivasjonen hennes
belønner vi henne med at hun får hente en god
del av apportene. Parallelt med slik ro i kast-trening trener vi ofte ro i kast på en annen måte,
nemlig ved at vi setter Abby og kaster apporter
over og rundt henne. Disse dummiene henter
vi oftest selv, men vi lar henne hente noen, max
3 av 10, som belønner for vel utført øvelse.

Innkalling
Vi fortsetter regelmessig innkallings-trening
for å befeste innlærte ferdigheter og variere
øvelsene.

Apport
Siden sist har Abby fått flere vannapporter,
både dummies og kaldt vilt. Abby er rolig
i kast og skudd og går raskt og villig
i vannet på kommando. I løpet av
denne varme sommeren har vi ofte
latt Abby leke med kullbroren Bob
på grunt vann, for å forsterke
badegleden

Siden sist har Abby fått flere
vannapporter

de to valpene allerede har. De har dykket etter
steiner, hoppet fra båt og svaberg og har oppført seg mer som små seler enn som hunder!
Vi synes at Abby nå er moden nok til å starte
på en av høstens apportprøver, og trener med
dette i sikte. Det er dessverre få apportprøver
i år, og siden vi har lovet å være funksjonærer
på NSKs stand under Jakt- og fiskedagene på
Elverum, og på to jaktprøver, kan det være
vanskelig å få kabalen til å gå opp.
For å forberede Abby på apport- og jaktprøver har vi så smått begynt å trene på å ta slip
linen av og på under trening, for at Abby skal
føle seg like bekvem, trygg og rolig med linen
av som på. Det er arbeidsoppgaven som skal
være i fokus for Abby. Ikke hvorvdt hun er
koplet eller ei.
Vi lar også Abby øve på å drikke av drikkeflaske. En hund som er god til å drikke av
drikkeflaske er svært praktisk under prøver, på
jakt og på trening, hvis det ikke er annet vann
tilgjengelig.

Nytt fra NSKs Jaktkomite:
Jaktcup
Etter at nytt regelverk er ferdig og dommerkonferanse er holdt er tiden kommet for også å jobbe videre med andre aktiviteter. Jaktkomiteen holder
for tiden på å lage en jaktcup. Jaktcupen er ikke først og fremst en konkurranse, men en aktivitet som er ment å være morsom, uhøytidelig, og
passe for alle med spaniel. Jaktcupen vil bestå av et antall øvelser som forhåpentligvis vil være utfordrende og gode treningsmål, uansett hvor mye
eller lite erfaring man har med jakttrening av spaniels. Øvelsene vil være inndelt i flere nivåer slik at de vil passe fra helt uerfarne ekvipasjer til de
mer erfarne ekvipasjene. Håpet vårt er at gjennom trening til denne cupen vil interessen for jakttrening av spaniels øke som igjen vil øke deltagelsen på jaktanleggsprøver og jaktprøver. Cupen er også lagt opp slik at det kreves et minimum av personer og ressurser for å kunne gjennomføre
den, vi håper derfor at de fleste avdelingene i NSK vil arrangere denne aktiviteten. JK har som mål og få sendt ut beskrivelse og guide av Jaktcupen
til avdelingene i løpet av høsten slik at de kan komme i gang neste vår. Vi håper med dette å kunne hjelpe avdelingene med å skape et trivelig og
engasjert jaktmiljø.
Mvh
Anders Brunvoll på vegne av Jaktkomiteen.

Spaniels og retrievere venter på jakthund-demo. Foto: Kine Martinessen

Scurry-konkurranse og jakthund-demo
Fra Kine Martinessen har Jaktspalten mottatt denne beretningen om en morsom scurry
konkurranse som ble gjennomført i forbindelse med Villmarksmessen på Herdla:
I helgen 15 og 16 august arrangerte vi en Scurry konkurranse på Villmarksmessen på Herdla.
Dette er den andre gangen, og vi var gledelig overrasket over at antallet deltakere var merkbart
opp i forhold til i fjor. Scurrien hadde to klasser. Nybegynner klassen hadde to merkede
apporter etter et skudd med startpistol, og Elite klassen hadde to merkede og en blind
apport etter skudd. Flere forskjellige raser prøvde seg fra Jack Russell til de mer etablerte
jakthundrasene. All aktivitet som foregikk med hunder og skudd skapte mye for publikum
å se på. Frank og Monika Skjerping holdt flere Retriever demonstrasjoner sammen med
Paul Gerwyn Morris som ga demonstrasjon av Spaniels, slik at mange folk fikk se en annen
fremvisning enn de vanlige jakthundrasene som Pointere og Settere. Hver klasse hadde premier
til en verdi over 1000 kr gitt av vår sponsor Myrbø Dyresenter til glede for vinnerne. Disse
arrangementene er vanlige på alle villmarksmesser i Storbritannia og er ekstremt populær blant
jakthundeiere av alle raser. Nå er vår Scurry også det, siden årets deltakere allerede ser frem til
neste års arrangement. Kanskje vi ser noen flere spanielfolk også.

I neste nummer kan
du bla lese:
• Resultatbørs fra årets jaktprøver
• Jaktspaltens eventkalender
• Trening av working cocker Abby;
Veien fra valp til jakthund del 5
• Lite treningsleksikon
• Nytt fra NSKs Jaktkomite?
• Og mer til!
Vennlig hilsen
Anine og Tore.

Hilsen Kine og Paul
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