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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 
spanieljaktvenner!
Vi er midt i årets aller beste tid, høsten, og jakten gjør at de fleste 
andre aktiviteter er satt på vent. På de siste ukenes jakter har vi 
høstet frukter av jevnlig jakttrening resten av året. Vi har gjennom 
høsten sett at hundene våre gjennom jaktsesongen ”jakter seg opp” 
og er mer effektive og utholdende jakthunder i slutten av oktober 
enn de var i begynnelsen av september.  Dette forteller oss at vi bør 
begynne å intensivere treningen for jakt enda lengre før sesongstart 
enn vi har gjort hittil. I sommer og i høst har vi holdt kurs, sam-
linger og gitt privatundervisning i større omfang enn tidligere år. 
Dette har gått ut over tid til trening av egne hunder. Neste år vil vi 
prioritere annerledes, og prioritere trening ev egne hunder og ikke 
minst trening i egne skyteferdigheter. Hundene har tatt opp veldig 
mye vilt i forhold til mengden vilt vi har hatt med hjem. Vi har vært 
jeger bom-bom altfor ofte. Vi skylder gode jakthunder en kraftig 
oppgradering av våre egne skyteferdigheter.
Selv om utbyttet kunne vært bedre er det gledelig at det har vært 
mye mer fugl å finne i år enn i fjor. Dette gjelder skogsfugl så vel 
som rype etter vår erfaring, men det er selvsagt store geografiske 
variasjoner. Vi har hatt flere jaktturer med gode spanielvenner og 
flere skal det blir før vinteren kommer, både fasan- og kaninjakt i 
Sverige og rugdejakt i vest-Norge, så det er mye å se frem til!

I Jaktspalten du når har i fanget får du resultatene fra årets jaktprø-
ver, og du kan kose deg med to historier fra noen av årets nybegyn-
nerne, ”På jaktprøve for første gang”.
I lite treningsleksikon kan du lære hva blinking er, og i serien om 
trening av working cocker Abby har vi kommet til en utfordrende 
periode i unghundens utvikling; første jakt- og prøvesesong og 
snart siste pubertetsperiode… 
Trenger du julegavetips i siste liten får du det her i spalten - en 
uunnværlig bok for spanieljakt-entusiasten!

Vellykket jakt! Paul G Morris/Kine Martinessens Cynhinfa 
Kadar ”Glyn” og Cynhinfa Kadan ”Dwr”. I midten Peter 

Hoopers FTW Deepfleet Yew Bust. Foto: Kine Martinessen-
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Abby har blitt drøyt 16 måneder og har opplevd 
sin første jaktsesong!

I forrige nr av Jaktspalten skrev vi at vi mente 
Abby var moden nok til å starte på en av høstens 
apportprøver… Når vi nå ser tilbake er det 
fantastisk mye Abby har opplevd de siste tre 
månedene. Ikke bare klarte hun apportprøvens 
høyeste klasse (FK)på første forsøk, i august. I 
løpet av to-tre hektiske høstmåneder han hun 
blitt introdusert til and, rapphøns, fasan, due, 
orrfugl, storfugl og rype, på trening, jakt og 
prøver. 

Apportprøve 
Abby og Tore var med på NSK avd Telemarks 
apportprøve i august. Abby var påmeldt i FK 
og gjennomførte prøven på en overbevisende 
måte. Den nye fellesklassen dekker tidligere 
Åpen klasse og Elite klasse, og gir en livsvarig 
kvalifikasjon til å starte på jaktprøve, uansett 
klasse. Prøven gjennomføres ved at hunden står 
eller sitter ukoplet, det avfyres et skudd med 
startpistol, og deretter kastes en and (eller måke) 
i vannet ca 40 m ut fra hunden. Vannet må ha 
vannvegetasjon, f eks siv eller vannliljer. Hunden 
skal være helt rolig i skudd og kast, og deretter 
på førers kommando gå villig i vannet, svømme 
raskt ut, lokalisere fuglen, apportere med godt 
grep, bringe fuglen tilbake og levere den uskadet 
i førers hånd. Fører skal stå minst 5 m fra 
vannkanten, i anvist område, når han tar imot 
fuglen. Det er ikke premiering på apportprøven. 
Prøveresultatet er bestått eller ikke bestått. 
Man har bare ett forsøk på hver apportprøve, 
men man kan melde seg på apportprøve så 
mange ganger men vil. 

Fuglekontakter
Det hele startet med at vi i august opplevde av 
Abby gikk litt lei av vanlig ”tørrtrening”, dvs 
feltsøk uten vitring og vilt. Vi ønsket derfor å 
stimulere arbeidslysten hennes og lot henne få 
være med oss på linjetaksering av skogsfugl. 
Abby oppførte seg eksemplarisk både i feltsøk og 
ved fuglekontakter og hun fant orrhøne, orrhane 
og et orrfuglkull med høne og tre kyllinger. 

Fuglekontaktene hjalp betraktelig både på 
fart og intensitet. Men fortsatt syntes vi at Abby 
søkte noe trangt og for å øke søksbredden tok 
vi henne med til steder med både vitring og 
fugl. Abby tok disse nye utfordringene på strak 
arm, og vi var spesielt fornøyd med hennes 
reaksjoner ved fuglekontakter. Nå fikk vi virkelig 

uttelling for riktig, regelmessig, planmessig  og 
tilpasset trening på ro i kast, i skudd og på fløyte. 

I og med at vi skal bruke Abby som både 
jakt- og prøvehund var vi interessert i å finne ut 
når lydigheten kom til å briste. Dette for å få en 
oversikt over hvilke momenter som ville trenge 
en finpuss i videre trening. I september tok vi 
med hundene våre til Trystorp ved Örebro for 
å trene på fasaner. Vi tenkte at også Abby og 
kullsøsknene hennes skulle få en liten tur ut i 
fasanparadiset. Abby fikk et slipp i bringebær og 
nesler, og her gikk det unna! Når vi koblet henne 
etter ca 40 min hadde hun hatt 12 kontaktstøt 
på fasan, ikke rampet èn eneste gang og var helt 
klar for mer! Vi greide ikke å fremprovosere 
noen ulydighet. 

Vi har brukt samme innlæringsmetodikk 
på Abbys kullbror Bob, og han viste også 
eksemplarisk oppførsel i de syv fasankontaktene 
han hadde. Igjen så vi de individuelle 
forskjellene på unghundene; etter at Bob fikk 
Tores advarende ”nei!” idet Bob gikk ut av sitten 
etter en fuglekontakt for å komme inn til Tore, 
krympet Bobs søksbredde straks inn til ca fem 
m fra Tore. Da Abby fikk et tilsvarende ”nei!” 

korrigerte hun bare egen atferd uten at det gikk 
ut over verken søksbredde, fart eller intensitet. 

Vi nevner dette for igjen å illustrere at all 
trening må tilpasses den enkelte hund. Gjennom 
treningen fra valp til ferdig trent jakthund 
må progresjon og reaksjon tilpasses hundens 
personlighet, modenhet og ferdighetsnivå. 

Apport
Apport-treningen har vært litt nedprioritert 
denne høsten, fordi vi har fokusert på å gi Abby 
gode jakterfaringer. Det har likevel blitt noe 
vedlikehold av tidligere innlærte ferdigheter i 
forbindelse med treninger og kurs, der vi har 
brukt Abby som demo-hund av og til. I slike 
sammenhenger har hun apportert dummier og 
kaldt vilt på land og i vann. Gjennom høsten 
har Abby bare èn gang fått lov til å apportere 
nyskutt vilt som er felt for henne. Dette fordi 
vi vil hindre at Abby utvikler forventning om 
at oppflukt og skudd automatisk etterfølges av 
varm apport. 

Jakt
Det har ikke på noe tidspunkt i Abbys oppvekst 

Veien fra valp til jakthund del 5
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.

Proof of the pudding; Abby fikk 1. AK med direkte opprykk til EK, rugdeprøven i Rogaland 3.11. 
Dommer Wenche Farstad, grunneier/skyttere Hans og Stian Birkeland.”
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vært et mål for oss å jakte over Abby allerede 
denne høsten. Tvert imot har vi vært bevisste på 
at Abby kun settes i situasjoner vi er trygge på at 
hun kan håndtere på en god måte.  

Abby har likevel fått jakte på skogsfugl og 
rype, men til tross for mange fuglekontakter 
har vi ikke felt mye fugl for henne. Dette har 
dessverre ført til at Abby de siste par ukene noen 
ganger har løst seg ut av sitten ved fuglekontakt, 
etter 5-10 sek, og kommet inn til Tore. Dette 
forklarer vi med at vi ikke har felt nok fugl som 
Abby kunne sendes på direkte etter felling. Det 
virker som Abby tror at når fuglen er fløyet er 
det ”tilbake til start” og ny cast-off. Abby løser 
seg ikke ut dersom vi kaster en apport eller det 
blir felt en fugl. Vi vil rette på atferden ved å 
felle noe flere fugl for Abby. Vi vil også ta andre 
treningsformer og øvelser i bruk for å justere 
denne atferden. 

Abby har i løpet av høsten fått en veldig fin 
bredde og flyt i søket sitt og høy intensitet. 
Fortsatt har hun mindre bredde enn de 
voksne hundene med mer jakterfaring. Hun 
holder veldig god kontakt med Tore, som bare 
unntaksvis gir snusignal med fløyten for å hjelpe 
Abby til å holde rett avstand. 

”Proof of the pudding” (Keith Erlandson)
Abby har startet på fem jaktprøver, alle i AK 
(åpen klasse). Dessverre var det tomt for fugl i 
terrengavsnittene Abby fikk på alle prøver helt 
frem til den aller siste prøven, 3. nov. 

På denne prøven fant hun en rugde som ble 
felt og apportert, og hun fikk 1. AK med direkte 
opprykk til EK (elite klasse). Vi er veldig fornøyde 
med Abbys progresjon gjennom høsten. 

Med dette vil nok mange mene at vi har fått Abby 
frem til en ferdig trent jakthund. Men nå begynner 

innlæringen av alle de ferdigheter og finpuss vi 
mener at en hund i elite klasse skal ha. Dette er 
trening som vi kan komme tilbake til i en senere 
serie om jakttrening av spaniels på elite nivå.

Planer for vintertrening
I vinter vil vi fortsette jakttreningen så lenge det 
lar seg gjøre. Når snømengdene gjør jakttrening 
umulig vil vi introdusere Abby til placeboard for å 
gjøre det enklere for henne å holde fullstendig ro 
ved avstandssitt. Placeboard har den fordelen at 
det gir en definert ramme som hunden skal holde 
seg innenfor. Dette kan gi god hjelp til å løse 
enkelte problemer, f eks kryping. 

Med dette ønsker vi alle som har fulgt Abbys 
utvikling og trening fra valp til jakthund lykke til 
med trening av egen hund!

JaktprøVe for første gang

Det har vært 8 jaktprøver for Spaniels i ar, flere 
enn noen gang tidligere. 6 av prøvene har vært 
prøver på naturlig vilt og 2 prøver har vært på 
utsatt fugl. 

Totalt har det vært 109 starter på årets jakt-
prøver, mange flere enn noen gang tidligere! 
Til sammenligning var det 78 starter i 2012 og 
65 starter i 2011. På to årets prøver var det så 
mange påmeldte at trekning for prøvestart måtte 
gjennomføres. Dette bekrefter at interessen for å 
starte sin spaniel på jaktprøve har økt kraftig, en 
tendensen vi som er aktive på jaktprøver har ob-
servert gjennom flere år. Flere spanielfolk starter, 
og de som deltar, melder seg på flere prøver. 

Det er gledelig at stadig flere spanieleiere vil 
prøve hundens jaktferdigheter på prøve. 

Det eneste som er felles for alle klubbens raser 
er spanieljakten, som skiller klubbens raser fra 
alle andre hunderaser. Alle klubbens raser er i 
sin opprinnelse avlet frem for å jakte, - som en 
spaniel! Derfor er det veldig positivt at stadig 
flere spanieleiere oppdager ”jegeren” i egen 
hund og ser gleden i å trene spanielen til jakt og 
jaktprøver! 

Det har vært en jevnere fordeling mellom 
rasene enn tidligere år, med totalt 65 x ESS, 40 x 
CS og 4 x WSS til start. I år har det vært veldig 
hyggelig a kunne ønske flere nye ekvipasjer vel-
kommen på jaktprøver. Glenn-Robert Johnsen 
med cocker Zelda, June Olsen med springer Ifa, 
Nina Forus med springer Bravo, Toralf Nilsen 
med cocker Cadela og Johnny Karlsen med 
cocker Kviss, foruten Hans-Thomas Gaarder 

med cocker Pepsi, som har gått til premiering på 
flere prøver! 

Alle nykommerne fra 2012, Jørgen Strand, Pia 
Berntsen, Torbjørn Edvardsen, Stian Eriksrud 
og Stian Kirkeberg, har startet på jaktprøver i år - 
hurra! Positivt også at Espen Skjøld som bare har 
startet på jaktprøve et par ganger tidligere, i 2011, 
har funnet veien til to av årets jaktprøver med ny 
hund, og at Margrethe Jacobsen, som har startet 
tidligere år, har kommet tilbake på prøver i år, også 
Margrethe med ny hund. 

I år som i fjor har det vært tilskuere tilstede på 
flere av jaktprøvene. Vi håper at besøk på jaktprøve 
øker tilskuernes motivasjon til å starte med egen 
hund neste år! Jaktprøvemiljøet har engasjerte 
folk men vi vil gjerne bli flere. Det finnes sikkert 
spaniels rundt i landet som innehar de jaktlige 

ferdighetene som kreves for å starte på jaktprøve. 
Eller som ved riktig og målrettet trening kan 
oppnå slike ferdigheter. 

Jaktspalten har mottatt beretninger fra to av årets 
nykommere, Glenn-Robert Johnsen, som startet 
med cockeren Zelda på årets første jaktprøver på 
Støren, og June Olsen, som startet med springeren 
Ifa på Kongsbergprøven. Hjertelig takk til begge 
for at dere vil dele erfaringene dere har gjort i år! Vi 
håper å se dere på flere jaktprøver neste år.

Glenn-Robert og Zelda - klare jegere 
Foto: Glenn-Robert Johnsen
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I et svakt øyeblikk godtok kona at jeg kunne få 
meg hund.  En uke senere sto jeg på Gardermoen 
med en liten cocker spaniel valp i armene. Siden 
har vi jobbet oss gjennom noe bøker og videoer 
om spanielstrening. Zelda er en herlig liten frøken 
som helt fra valp har lært meg masse. Vi har 
lekt oss gjennom dressurtrening, apporttrening 
og jakttrening. Jeg har felt orrfugl, rype, hare og 
stokkand for henne. Jeg har hele tiden tenkt at 
selv om hun er en tradisjonell engelsk cocker så 
må hun jo kunne jaktes med og det har vist seg å 
stemme. 

I år tenkte jeg at det kunne vært artig å prøve 
seg på jaktprøve for spaniels. Vi meldte oss på 
jaktanleggsprøve på Stjørdal og selv med vilttomt 
og tørt terreng gikk det bra. Zelda fikk 54 poeng 
og eier var veldig stolt da hun vasset i land med 
stokkand i munnen og leverte til hånden. På vei 

hjem i bilen var planen klar. Vi bestemte oss for 
helgetur til Støren på jaktprøve. 

Undertegnede og Zelda pakket telt og utstyr 
i bilen og kjørte fra Brønnøysund for å prøve 
lykken på jaktprøve. Apportprøven var heldigvis 
godkjent fra anleggsprøven tidligere, for på 
fredagen ville hun ikke ut i vannet. Vi hadde ikke 
trent på vannkanter hvor det er dypt med en 
gang...

Etter en kveld med bålkos senket freden seg over 
de dype skoger i Støren. En natt i telt og pose med 
mann og hund som gledet seg til neste dag. 

Lørdag og søndag var vi ute i skogen på prøve. 
Det var mye læring i å observere de andre 
ekvipasjene. Vi tok ikke ut noe fugl, men en av 
de andre hundene gjorde det. Så totalt sett er jeg 
strålende fornøyd. Med mer fugl i terrenget ville 
det vært enda mer moro. 

Jeg vil oppsummere helga med følgende 
kommentarer: Flott arrangement i terreng som 
oser av at her bør det finnes fugl. Trivelig og 
sosialt med flotte personer som kan mye om 
jakthunder. Mye læring for en spanieljeger fra 
Brønnøysund. Jo flere tilbakemeldinger fra 
dommere jo bedre for oss nybegynnere. 

Til slutt vil jeg bare oppfordre andre til å ta 
spanielen sin med ut i skogen. Det er toppen av 
lykke å få til samarbeidet mellom hund fører. 
Sørg for at SITT fungerer også i stressende 
situasjoner. Og sørg for å trene på at hunden kan 
gå i vannet selv om det er litt dypt... 

Vi kommer tilbake neste år, og om det ikke var 
så langt å kjøre ville vi vært med på enda flere 
prøver. Det er skikkelig moro og lærerikt. 

Jakthilsen fra Zelda og Glenn-Robert

Årets JaktprøVer 2013

Årets prøver er gjennomført etter nytt 
jaktprøveregelverk gjeldende fra 01.01.13. På 
årets aller siste prøve kvalifiserte to hunder i 
Åpen klasse seg direkte til start i Elite klasse 
sesongen 2014 etter det nye regelverket, som 
krever 1. AK med felling for opprykk (alt 2 x 
1. AK uten felling). 

Resultatlistene viser at totalt 22 hunder har 
gått til premiering denne sesongen hvorav 14 
ESS og 8 CS. Dette gir en noe høyere premi-

eringsgrad for CS, med premieringsgrad 5,0, 
enn for ESS, med premieringsgrad 4,65. 

Resultatlistene er preget av mange 0. Resultatet 
0 på jaktprøve betyr imidlertid ikke nødven-
digvis at hunden har gjort feil. Hovedhensikten 
på jaktprøver er selvsagt at hunden finner fugl. 
Derfor gis det ingen premiering til hunder som 
ikke finner fugl i tilmålt terreng ila tilmålt tid, 
uansett hvor godt hundens feltarbeid for øvrig 
har vært, og resultatet blir 0. 

På flere av prøvene gikk ingen hund til 
premiering bla pga lite vilt i prøveterrenget. 
Viltmengde, biotoptyper og bruk at tid og ter-
rengavsnitt er en utfordring for prøvearrangør 
når det gjelder forberedelser og organisering 
av jaktprøven. Les mer om dette i egen artik-
kel i Jaktspalten, VS nr 1/2014. 

Startende hunder som ikke er av jakttype er 
merket med * etter hundens navn.

resULtatBørs Årets JaktprøVer

Jaktprøvestemning på Støren. Foto: Hans Thomas Gaarder

Med forbehold om feil.

Jaktprøve på støren 14.09. 
Arrangør NSK avd Trøndelag
Dommer Tor-Magne Gramstad

Villfuglprøve, skogsfugl. 12 startende hunder hvorav  
5 ESS, 6 CS og 1 WSS.
Ingen hunder gikk til premiering.

Begynner klasse (BK)
ESS Fantins Busy Buddy 0
ESS Streamside`s Wicked Wasp 0
CS Skjervtuns Blue Zelda* 0
CS Haugbråthens Gianni Versace* 0
CS Scooterbrook Hot Tamale 0

Åpen klasse (AK)
WSS NUCH Redspot`s Carisma* 0
CS Bannockfield Black Grouse 0
CS Bannockfield Bumble Bee 0

Elite klasse (EK)
ESS Fantins Vidda 0
ESS Fantins Xtra 0
ESS Fantins Vilja 0
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil 0
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 0
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Jaktprøve pa kongsberg 
21. og 22.09.
Arrangør NSK avd Buskerud
Dommer Arild Stenbråten

Villfuglprøve, skogsfugl. 16 startende hunder hvorav 12 ESS, 3 CS og 1 WSS.
To hunder gikk til premiering hvorav 1 ESS og 1 CS.

Begynner klasse (BK)
ESS Fantins Bird Bagger 0
ESS Fantins Zolan 0
ESS Fantins Zimply Meant For Us 0
ESS Fantins Yess 0
ESS Fantins Busy Buddy 0
ESS Streamside`s Wicked Wasp 0
ESS Spanielplassens Ifa 0

Åpen klasse (AK)
WSS NUCH Redspot`s Carisma* 0
CS Bannockfield Black Grouse 0
CS Bannockfield Bumble Bee 0

Elite klasse (EK)
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil 0
ESS Fantins Xtra 0
ESS Fantins Vidda 0
ESS Fantins Vilja 0
ESS Fantins West 1
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 1

Premierte hunder på Kongsbergprøven, med førere, dommer, skytter og 
prøveleder Foto: T ore Imset

Jaktprøve på støren 15.09.
Arrangør NSK avd Trøndelag
Dommer Snorre Aslaksen
Villfuglprøve, skogsfugl. 13 startende hunder hvorav 6 ESS, 6 CS  
og 1 WSS.

01 ESS gikk til premiering.
Begynner klasse (BK)
ESS Fantins Busy Buddy 0
ESS Streamside`s Wicked Wasp 1
CS Skjervtuns Blue Zelda* 0
CS Haugbråthens Gianni Versace* 0
CS Scooterbrook Hot Tamale 0

Åpen klasse (AK)
WSS NUCH Redspot`s Carisma* 0
CS Bannockfield Black Grouse 0
CS Bannockfield Bumble Bee 0

Elite klasse (EK)
ESS Fantins Vidda 0
ESS Fantins Xtra 0
ESS Fantins Vilja 0
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil 0
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 0

Streamside`s Wicked Wasp, Nemi, 1. BK på Størenprøven  
15.09. Foto: Knut Framstad 
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Dommere og skyttere hygget seg på Hemnesprøven. 
Foto: Knut Framstad”

”Prøvens Beste Hund på Skiptvet 19.10. NJCH Scooterbrook  
Black Pearl of Bannock, Kokos, 2. EK, med sønnen  
Bannockfield Bramble Boy, Ozzy, 1. BK”

Jaktprøve i skiptvet 19.10.

Arrangør NSK avd Rogaland
Dommer Tor-Magne Gramstad

Prøve på rapphøns uten felling. Pga deltakerbegrensning ble det foretatt 
trekning blant de påmeldte. 12 startende hunder hvorav 4 ESS og 8 CS. 7 
hunder gikk til premiering hvorav 2 ESS og 5 CS.

Begynnerklasse (BK):
ESS Spanielsplassens IFA  0
ESS Fantins Busy Buddy   3
CS Hollyoaks Kviss  0
CS Lerkerøds Cadela  0
CS Scooterbrook Hot Tamale   1
CS Bannockfield Bramble Boy   1

Åpen klasse (AK):
ESS Streamside`s Wicked Wasp  0
CS Scooterbrook Tinymite 0
CS Scooterbrook La Nina  2

Elite Klasse (EK):
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil  2 Guns Choice
CS Scooterbrook Mr. Big  2
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock  2 Prøvens Beste Hund

Jaktprøve på 
aurskog/Hemnes 28.09.
Arrangør NSK avd Rogaland
Dommer Wenche Farstad 

Villfuglprøve, skogsfugl. 15 startende hunder  
hvorav 10 ESS, 4 CS og 1 WSS.
Ingen hunder gikk til premiering. 

Begynnerklasse (BK)
ESS Fantins Bird Bagger 0
ESS Fantins Busy Buddy 0
ESS Fantins Ad Astra Per Aspera 0
CS Scooterbrook Hot Tamale 0

Åpen klasse (AK)
WSS NUCH Redspot`s Carisma* 0
ESS Winton Working Class Hero 0
ESS Streamside`s Rob Roy 0
CS Scooterbrook La Nina 0

Elite Klasse (EK)
ESS Fantins Xtra 0
ESS Fantins Vidda 0
ESS Fantins Vilja 0
ESS Fantins Western 0
ESS Streamside`s Kylemore Kate 0
CS Scooterbrook Mr. Big 0
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 0
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Jaktprøve på Birkeland 2.11.
Arrangør NSK avd Rogaland
Dommer Wenche Farstad og Ulf Westlund (Sverige)

Rugderøve. 14 startende hunder hvorav 11  
ESS og 3 CS. 4 ESS gikk til premiering.

Begynner klasse (BK)
ESS Fantins Bird Bagger  2
ESS Streamside`s Venture Bravo  0

Åpen klasse (AK)
ESS Winton Working Class Hero  0
ESS Streamside`s Wicked Wasp  0
ESS Streamside`s Rob Roy  1
ESS Fantins Absolute Albert  0
CS Bannockfield Bumble Bee  0
CS Bannockfield Black Grouse  0

Elite klasse (EK)
ESS Fantins Western  0 Guns Choice
ESS Fantins Xtra  2
ESS Fantins Vilja 1  Prøvens Beste Hund
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil  0
ESS Streamside`s Kylemore Kate  0
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock  0

Jaktprøve på skiptvet 20.10.
Arrangør NSK avd Rogaland
Dommer Arild Stenbråten

Prøve å rapphøns uten felling. Pga deltakerbegrensning ble det 
foretatt trekning blant de pameldte.12 startende hunder hvorav 5 
ESS og 7 CS. 2 hunder gikk til premiering hvorav 1 ESS og 1 CS.

Begynnerklasse (BK)
ESS Fantins Ad Astra Per Aspera  0
ESS Fantin Zolan 0
CS Hollyoaks Kviss 0
CS Lerkerøds Cadela 0
CS Scooterbrook Hot Tamale 2

Åpen klasse (AK)
ESS Streamside`s Wicked Wasp 0
ESS Winton Working Class Hero 0
CS Bannockfield Bumble Bee 0
CS Bannockfield Black Grouse 0
 Guns Choice
Elite klasse (EK)
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil  2 
 Prøvens Beste 
Hund
CS Scooterbrook Mr. Big 0
CS NJCH Scooterbrook Black Pearl of Bannock 0

Suksess på Skiptvet-prøvene: Hans-Thomas 
Gaarder med Scooterbrook Hot Tamale, Pepsi, 1. 
BK 19.10., 2. BK 20.10. Foto: Anders Brunvoll.

Tore Imset med Bannockfield Black Grouse, 
Abby, Guns Choice Skiptvet 20.10.

Birkeland 2.11. Prøvens Beste Hund Fantins Vilja, og Guns Choice Fantins Western 
med førere, dommere og grunneier/skytter. Foto: Hans Hodne.
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”-Det har jeg aldri gjort før, så 
det kan jeg helt sikkert! Pippi 
Langstrømpe”

Det er rart hvordan man endrer 
seg, man finner stadig nye stier å 
gå. På veien så finner man mange 
spennende utfordringer som man 
aldri trodde man skulle ta. 

Når jeg fikk min lille valp 
hadde jeg overhodet ikke noen 
tanker på at vi skulle starte på 
jaktprøve, jeg har alltid likt ly-
dighetskonkurranser. Lydighet, 
det var det vi skulle satse på. 

Jaktanleggsprøven som tok 
vi i fjor, stolt kunne vi titulere 
oss med prøvens beste hund og 
dette gav oss mersmak.

Trent har vi gjort, apport, 
feltsøk og lydighet. Fløytesignal 
har kommet på plass i løpet av 
året. Jeg har ”googlet” youtube, 
lest treningstips, gått på kurs, 
tatt privattimer og trent etter 
David Lissets fantastiske treningscd. 

Trening ukentlig i klubben, vannapport, 
kastapport, ro og dirigering. Vi klarte 
apportprøven 31.august og 21. september 
debuterte vi på jaktprøve i Kongsberg. 

Jaktprøve var for meg ganske ”skum-
melt”, er vi gode nok? Klarer vi dette? 
Tankene kvernet i hodet på veien opp til 
Kongsberg. Jeg bestemte meg på veien at 
jeg måtte ha fokus på mine arbeidsoppga-
ver i feltet, jobbe med hunden på feltsøk. 
Ta det som en trening, det vi ikke kunne 
til nå ville vi oppdage underveis.

Ankomst Øksne hytte i fantastisk høst-
vær, Sølverkets skoger viste seg fra sin 
beste side. Her er jeg kjent, har selv jaktet 
her med familien.  Vi har tråkket akkurat 
i dette terrenget og sett mye fugl, min 
første jakt var akkurat her og nå skulle 
jeg også debutere på jaktprøve med min 
første trente jakthund.

For en flott gjeng som ønsket meg vel-
kommen, 100 % inkluderende. Ventetid 
blir det på jaktprøver, mange ekvipasjer 
skal ut før oss men det gjør ingenting for 
samtalen går lett. Så mange flinke hunde-
førere som velvillig deler sin kunnskap. 

Så er det min tur, jeg skal ut i feltet 
sammen med Rigmor Schau, Rigmor 
starter feltsøket med sin hund Fantins 
Xtra. Jeg går bak med Ifa i bånd og er så 
glad for å få se hvordan en erfaren ekvipa-
sje arbeider.  Rigmor styrer hunden med 

en 
ro og trygghet, terrenget blir nøye søkt 
av hunden. Det er en fryd å se på disse to 
arbeide sammen. 

Så er det vår tur, det blir nok ikke 
samme flyten på søket vårt. Ifa synes nok 
at det er litt uvant med så mange i feltet 
og min usikkerhet smitter nok litt over. 
Litt stakkato -  dårlig flyt over søket, litt 
spørrende ser hun på meg. Det går bedre 
etter hvert, jeg forsøker å vise med blikket 
hvilken retning vi skal gå. Det går bedre, 
vi har det gøy og vi jobber sammen. 

Vi får to økter hver, ingen fugl å finne i 
terrenget for Rigmor og Xtra dessverre. 
Få minutter før vi skal avslutte støter Ifa 
en fugl, hun oppfører seg helt perfekt. 
Hun setter seg ned når fuglen flyr opp 
og blir sittende, det er umulig å felle fugl 
så det blir kastapport. Dessverre så får vi 
ikke til apporten, Ifa har overhodet ikke 
lyst til å bære denne fasanen til meg. Det 
blir ingen premiering på oss, men det 
gjør ingenting. Jeg er så glad, vi har klart 
det! 

Nå må vi hjem å trene på apport, neste 
gang blir det perfekt!

Jeg vil takke dere alle som var på 
Kongsbergprøven for en hyggelig dag, 
gleder meg allerede til neste prøve.

June Olsen og Spanielplassens Ifa

Første gang på jaktprøve
Foto: Hans Arne Paulsen 
- HAP foto

Jaktprøve på Birkeland 3.11.
Arrangør NSK avd Rogaland
Dommer Wenche Farstad og Ulf Westlund (Sverige)

Rugdeprøve. 14 startende hunder hvorav 11 ESS og 3 CS. 6 hun-
der gikk til premiering hvorav 5 ESS og 1 CS.

Begynner klasse (BK)
ESS Fantins Bird Bagger  2 Guns Choice
ESS Streamside`s Venture Bravo  1

Åpen klasse (AK)
ESS Winton Working Class Hero  2
ESS Streamside`s Wicked Wasp 1  Prøvens Beste 
Hund
ESS Streamside`s Rob Roy  0
ESS Fantins Absolute Albert 0
CS Bannockfield Bumble Bee  0
CS Bannockfield Black Grouse  1

Elite klasse (EK)
ESS Fantins Western  0 
ESS Fantins Xtra  0
ESS Fantins Vilja  0
ESS NJCH Streamside`s Kill Devil  3
ESS Streamside`s Kylemore Kate  0
CS NJCH Scooterbrook  
Black Pearl of Bannock  0

”Guns Choice 2.11. Fantins Western, West, og 3.11.  
Fantins Bird Bagger, Birdie. Foto: Bjarte Grimen”
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Lite treningsleksikon

I jaktspalten tar vi for oss ord og 

uttrykk som brukes i jakttrenings- 

og jaktprøvesammenheng, ett i 

hvert nummer av Vs.

VS nr 3/2012 Blinde apporter

VS nr 4/2012 Spanielens bruk av vind

VS nr 1/2013 Kastapport på jaktprøve

VS nr 2/2013 Spaniels av jakttype; working 

Cockere, -Springere, -Clumbere mv

VS nr 3/2013 Myk munn/hard munn

I dette nummeret: 

Blinking av apport 

(dummy eller vilt)

Av og til kan man se at en hund som er sendt på apport, løper 
ut på apportsøk og lokaliserer objektet, men på veg frem til 
apportobjektet, og gjerne like ved, velger hunden å ignorere 
objektet, og søker videre som om objektet ikke finnes. Dette 
kalles blinking av apport.

Grunnen til blinking er at hunden velger å forbli i jaktmodus 
i stedet for å slå over til apportmodus. Dette kan skje når hun-
dens jaktiver overgår lysten til å gripe apporten og bringe den 
tilbake til fører. Hunden vil mao heller jakte enn å apportere.
Blinking må ikke forveksles med en situasjon der hunden 
søker etter apporten uten å klare å lokalisere den. Scott O´Boy  - alt for liten til å blinke! Foto: Elin Østlund

nsks InstrUktørkUrs trInn II Jakt

Fire kursdeltakere og to av NSKs Trinn II instruktører deltok da første samling i 
NSKs jaktinstruktør Trinn II kurs ble gjennomført helgen 26.-27.10. Kursansvarlig 
var Trinn III instruktør Elke Maria Bunk. På samlingen var tema feltsøk, og klubbens 
powerpoint presentasjoner ble gjennomgått og bearbeidet. 
Fem ekvipasjer demonstrerte spanielsøk lørdag, og søndag gjorde kursdeltakerne 
først presentasjoner av teoretiske oppgaver knyttet til spanielsøk. Deretter var det 
praktiske øvelser ute i skogen, og fire inviterte ekvipasjer som ikke hadde forkunnska-
per om jakt og jakttrening av spaniels ble instruert av hver sin kursdeltaker. 
Det var gjennom en trivelig stemning på kurset og mange viktige elementer i spaniel-
jakt ble belyst. Neste kurshelg blir i februar 2014, og eksamen blir i juni.    
Dersom alt går som planlagt vil klubben ha fire nye NKK-autoriserte jaktinstruktører 
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Da Tore bodde i England besøkte han mange Game Fairs og på en del av 
disse var det salg av nye og gamle bøker. Dette ga god mulighet til å sikre 
seg godbiter som det ellers er nesten umulig å finne, i hvert fall fra Norge, 
og vi har derfor vært så heldige å kunne bygge opp et eget bibliotek av 
jakt- og spanielbøker. Utvalget av bøker og tidsskrifter om spanieljakt er 
selvsagt mye større i UK enn her, men via internett kan man finne godt 
lesestoff  til salgs eller abonnement. Ta gjerne kontakt med Jaktspalten 
om du ønsker råd eller guiding i jungelen av tilbud. Blant litteraturen i 
biblioteket vårt vil vi denne gangen anbefale en engelsk bok som gjen-
nomgående har et enkelt språk. 

Janet Menzies: Training The Working Spaniel (2010)
Training The Working Spaniel er en relativt ny bok sammenlignet med de 
fleste andre i samme kategori. Boken er veldig lettlest, tilpasset leser/tre-
ner uten særlig forkunnskap, og omfatter jakttrening fra valpen er i hus 
til hunden er klar til (engelske) jaktprøver. Boken er en av ganske få som 
har egne avsnitt om problemløsning til hvert kapittel. Forfatteren gjen-
nomgår tradisjonell britisk anvendelse av Spaniels på jakt, så som field 
work, rough shooting, picking up og bruk av Spaniel som peg dog. Tatt i 
betraktning at særlig working cockere har blitt svært populære på kort 
tid er det veldig nyttig at boken inneholder tips til working oppdrettere. 
Vi synes også det er positivt at boken har en egen omtale av spanielraser 

med begrenset utbredelse som Clumber, Sussex, Field og Welsh. Boken får 
et ekstra pluss for gode og tidsmessige fotos. 
I sum anbefaler vi boken særlig som nybegynner-bok, og dessuten til 
lesere med god kunnskap om spanieljakt her hjemme, som vil lære mer 
om tradisjonell trening og bruk av spaniels som allsidige jakthunder i 
England. 
Forfatteren er journalist og spaltist i The Field og driver oppdrett av 
working cockere under navnet Gournay Court. 

Boken kan bla bestilles på www.amazon.co.uk

I neste nummer av VS kan du i Jaktspalten bla lese mer om

* Årets Jaktspaniel 2013, nr 1, 2 og 3
* KC Cocker Spaniel Championship 2014
* jaktprøver for Spaniels - hva skjer i 2014
* jaktspaltens eventkalender
* lite treningsleksikon
* og mer til!

I mellomtiden; Glad vintertrening og riktig GOD JUL!

Anine og Tore.

I siste liten: 
Trenger du et julegavetips til en som vil lære mer om Spanieljakt?

JaktkUrs I 
aVD osLo/akersHUs

Jaktkomiteen i avd Oslo/Akershus har gjennomført 
jaktkurs for medlemmene, i treningsterrenget i Østmarka 
ved Oslo. 
Kursene har gått over til sammen 6 kvelder, og 6 ekvipa-
sjer har blitt godt kjent med hvordan de kan trene egen 
hund til jakt. Alle har blitt trent i feltsøk og apport. En av 
kurskveldene ble avsluttet med vannapport som de fleste 
hundene klarte veldig bra! 
Jaktkomiteen i avd Oslo/Akershus håper å se alle ekvi-
pasjene fra kurset på avdelingens jaktanleggsprøve neste 
ar, og planlegger et jaktanleggsprøvekurs på vårparten 
for dem som ønsker repetisjon, eller vil komme videre i 
treningen.

spanIeLJakt og 
trenIng I teLeMark

I Telemark trener vi jakt med våre spaniels hver torsdag. Vi er en 
liten gruppe , som trener bla annet til JAL prøven, Jaktprøver og pro-
grammet til jaktcup.   Vi hjelper hverandre, og trener på forskjellige 
nivåer etter behov.  Vi trener mye på lydighet, feltsøk og vannarbeid.  
Vi har laget en åpen gruppe på facebook (spanieljakt i telemark).  
Vi er en kjempefin gjeng, som har det mye moro. Og lærer masse 
av hverandre. Det hadde vært utrolig gøy, om flere ville være med . 
Alle som er med, vil få den hjelpen de trenger. Dette er naturlig for 
våre spaniels, og alle er like gode J Vi fortsetter å trene hele året, så 
lenge det går. Vi håper med dette, at flere vil være med på litt prøver 
fremover med sine spaniels. Og håper å se dere på treninger med 
oss. Velkommen til Jaktrening i Telemark. 
 
Hilsen fra Jaktkomiteen i avd Telemark
June Olsen og Gitte Lunde

 ”En glad og dyktig gjeng på jaktkurs i avd Oslo/Akershus”

Clumber på apport.  
Foto: Hans Arne Paulsen – HAP foto


