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2015 har vært et godt spanielår. Historiens første 
NM i spanieljakt ble arrangert 7. november. 
Gratulerer til NM-vinner ekvipasjen Pernille 
Van Grieken og Streamsides X-Game. Tusen 
takk til ildsjelene i avdeling Rogaland for et flott 
NM-arrangement.

I skrivende stund har vi ikke offisielle aktivitets-
tall, men foreløpige tall viser at vi har hatt rundt 
hundre startende på klubbens terminfestede 
prøver/jakt (jaktanleggsprøver, apportprøve og 
jaktprøve). Til klubbens utstillinger har vi hatt 
950 påmeldte. I tillegg til dette har avdelingene 
arrangert blodspor- og fersksporprøver pluss 
mange kurs og andre aktiviteter.  Dette er gode tall 
som forteller om mange aktive spaniel-ekvipasjer. 
Betydelig antall timer er lagt ned i trening.  Mange 
medlemmer har gitt tid og engasjement for å 
tilrettelegge og gjennomføre aktivitetene. Til det 
kjedsommelige kommer jeg til å si at vi aldri må ta 
det som en selvfølge at medlemmer bruker av sin 
tid for at Norsk Spaniel Klub skal fungere som en 
aktiv raseklubb. Tusen takk til deg gir av din tid til 
Norsk Spaniel Klub. Du fortjener hederlig omtale.

Norsk Spaniel Klub er en demokratisk organisa-
sjon og i dette nummeret kaller avdelingene inn til 
årsmøter. Fristen for å sende inn årsmøtesaker og 
komme med forslag til kandidater til avdelingens 
valg er 15. januar. Den viktigste saken på årsmøtet 
er valg. Det skal velges medlemmer til avdelingens 
styrer og representanter til Norsk Spaniel Klubs 
Representantskapsmøte (RS). (Forslagsfristen til 
klubbens Representanskapsmøte er 1. mars.)

Å være en del av et demokrati stiller krav til 
deltakelse. For NSK-medlemmer betyr det å møte 
på avdelingens årsmøte og benytte sine demokra-
tiske rettigheter. Et velfungerende demokrati er 
avhengig av meningsytringer og at uenighet blir 
tydeliggjort. Alle skal ha mulighet til å ytre sine 
meninger. Dessverre blir ytringsfriheten noen 
ganger tolket dithen at det er lov å si absolutt alt 
uten å vise hensyn og omtanke for andre. Vi tren-
ger modige medlemmer som synliggjør uenighet, 
men hvis mot ikke ledsaget av klokskap har det 
liten verdi. Ytringer som rettes mot personer 
framfor sak kan skape grobunn for motløshet og 

at ingen vil påta 
seg tillitsverv. 
Ta del i disku-
sjonene, men 
hold hodet 
klart og skill 
mellom sak og 
person.

Den 
første helgen 
i november gjennomførte Norsk Kennel Klubs 
sitt Representantskapsmøte.  Under årets møte 
ble det tydelig at Norsk Kennel Klubs demokrati 
står i fare. Mange saker blir gjenstand for politisk 
hestehandel, og utfallet er klart før sakene tas til 
drøfting og votering. Norsk Spaniel Klub vil ta 
til orde for å gjenvinne de gode demokratiske 
prosesser i Norsk Kennel Klub. Vi vil søke å finne 
samarbeidspartnere som deler vår bekymring og 
som er villig til å ta til orde for at det må gjøres 
endringer. 

Vi har gode forventninger til 2016. På RS skal vi 
etter en åpen prosess med medlemsmøter i avde-
lingene behandle klubbens utstillingspolitikk. Vi 
kommer også trolig i mål når det gjelder endring 
av klubbens lover med tanke på å gi medlem-
mer bosatt i fylker uten NSK-avdeling mulighet 
for å ivareta sine demokratiske rettigheter. (For 
informasjon om høringsprosessen se Nytt fra 
Hovedstyret). 

På RS 2015 var det enighet om at det er tid for 
en ny spanielhåndbok. Anne Buvik er forfatter, 
og flere av klubbens eminente fotografer leverer 
bilder. Vi har fått de første kapitlene til gjennom-
syn. Dette lover bra for en flott spanielbok. 

Spaniels viser mye glede. I året som kommer 
håper jeg at vi alle tar denne gleden  innover oss 
og bringer den med inn i NSK-fellesskapet. La alle 
våre arenaer være preget av glede og entusiasme. 
Det skylder vi våre firbente venner, oss selv og 
hverandre. 

På vegne av HS ønskes dere alle en god jul og 
et godt 2016. Så sees vi med glede i året som 
kommer.

Lederen har ordet
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Nytt fra Hovedstyret

Høring NSKs endring av Norsk 
Spaniel Klubs Lover 
Vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha 
mulighet for å ivareta sine demokratiske 
rettigheter. Det gjelder også medlemmer som er 
bosatt i et fylke uten NSK-avdeling. Både i 2014 
og 2015 behandlet vårt Representantskapsmøte 
forslag til endring av Norsk Spaniel Klubs Lover 
for å ivareta dette. Saken skal igjen behandles 
på RS i 2016, og det er nå en ny høringsrunde. I 
og med at dette er en sak som har stor interesse 
for medlemmer uten avdelingstilhørighet 
ønsker vi å gjennomføre en web-basert høring. 
Høringsdokumentet er nå tilgjengelig på spaniels.
org. Det er mulig å delta i høringen enten ved å 
kommentere direkte under saken på spaniels.
org eller ved å sende mail til post@spaniels.org. 
Avdelingene sender sine høringssvar til post@
spaniels.org. Høringsfristen er 15. februar 2016.

Norsk Spaniel Klubs 
Representantskapsmøte er 
berammet til 9. og 10. april 2016. 
Merk: Ny dato!
Sted: Gardermoen. Lørdag 9. april kl. 10 
til 14 er det åpent møte med tema NSKs 
Utstillingspolitikk. Det er siste mulighet for 
klubbens medlemmer til å komme med innspill 

før saken behandles på RS 2016. Sakspapirer 
for RS 2016 sendes ut til representantene 
senest 12. mars. Sakspapirene vil også være 
tilgjengelig på spaniels.org. I henhold til NSKs 
Lover skal tid og sted på Norsk Spaniel Klubs 
Representanskapsmøte gjøres kjent minst åtte 
uker før møtet. Informasjon om RS-hotellet vil bli 
lagt ut på spaniels.org og klubbens facebookside 
innen fristen.

Æres den som æres bør
I forbindelse med Representanskapsmøtet 
påskjønnes Årets arrangør og vi deler ut 
Trivselprisen. Æresbevisningen Den Gyldne 
Spaniel deles også ut. Har du eller din avdeling 
forslag til hvem som bør få en av disse 
påskjønnelsene send et begrunnet forslag til 
leder@spaniels.org. Fristen er: 15.februar.

Registreringsrestriksjoner på 
spanielrasene fra 1.april 2014
Som de fleste kjenner til er det fra 1.april 2014 
innført krav om øyelysning med kjent status for 
alle spanielrasene. Det betyr i praksis at begge 
hundene skal ha gyldig øyelysningsattest ved 
paring.

Leder:
Kari Knudsen,
Buvang, 1954 Setskog
Tlf. 97 17 89 40
E-post: leder@spaniels.org
Nestleder:
Karl Eddie Berge,
Engan 50, 7290 Støren
Tlf. 92 60 12 80
E-post: karl@kvadrat-industrigulv.no

MEDLEMMER:
Inger C. Neset
Blåveisstien 38, 4700 Vennesla
Tlf. 90 54 53 03
E-post: post@spaniels.org
Ronny Bekkevold
Hengsrudvn. 727, 3178 Våle
Tlf. 97 58 67 92
E-post: ronny.bekkevold@bmfritzoe.no
Arild Stenbråten
Sørflavegen 1, 2090 Hurdal
E-post: arild@admiras.no
Tlf.  90 02 90 50

VARAMEDLEMMER:
Hans Arne Paulsen
Breviksvingen 357, 3950 Brevik
Tlf. 48 05 29 27
E-post: hansarne@hotmail.com
Eva Hemmingsen
Tlf. 97 03 91 72
E-post: eva.hemmingsen@ntebb.no

REPRESENTANTSKAPETS ORDFØRERE
Ordfører:
Snorre Aslaksen
Grobstokk 102, 3960 Stathelle
Tlf. 91 71 87 80
E-post: kennel@springtrend.no
Varaordfører:
Rigmor Schau
Ålerudvn. 103,  1540 Vestby
Tlf. 64 95 17 20

Forsidefoto: Magni Stenen.
Baksidefoto: Inger Handegård

Norsk Spaniel Klub v/ Norsk Spaniel Klub v/
Kari Knudsen, Buvang, 1954 Setskog.  
Tlf. 97 17 89 40 E-post: post@spaniels.org  
Fakturaadresse: Kari Knudsen, Buvang, 
1954 Setskog Tlf 97 17 89 40 - E-post:  
leder@spaniels.org  Regnskapsfører: Lierfoss 
Regnskap v/Line Sjøli, Haneborgveien, 1930 
Aurskog E-post: post@lierfossregnskap.no. 
Tlf. 63857300 Medlemsbutikk:  
Halvor Støylen, Bjørkelivegen 22,  
4700 Vennesla Tlf 38 15 51 01 / 906 93 177 
E-post: bestilling@spaniels.org  Klubbens 
Internettadresse: www.spaniels.org  
Webmaster: Kathrine M. Bratteng
E-post: webmaster@spaniels.org  
Valpeformidling og kontakttelefoner:  
www.spaniels.org 

15. januar:  Frist for å sende inn saker til behandling på avdelingens årsmøte. Fristen gjelder også 
forslag til kandidater som skal velges på årsmøtet

1. februar Manusfrist Våre Spaniels 1/2016
1. mars Siste frist for å avholde avdelingens årsmøte
1. mars  Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i  

hende/poststemplet senest innen 1. mars
  Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra  

medlemmene/styret må være Hovedstyret i hende/poststemplet senest innen 1.  mars 
12. mars  Hovedstyrets frist for utsendelse av RS-papirer 2016. (4 uker før Norsk Spaniel Klubs  

Representantskapsmøte)  
15. mars  Siste frist for avdelingene for innsendelse av årsberetning, regnskap og 

årsmøteprotokoll til Hovedstyret
9. og 10. april  Norsk Spaniel Klubs Representantskapsmøte 2016. Lørdag 9. april kl. 10-14 avholdes  

åpent møte om NSKs Utstillingspolitikk
1. mai Manusfrist Våre Spaniels 2/2016
21. og 22. mai Norsk Spaniel Klubs Hovedutstilling
1. august Manusfrist Våre Spaniels 3/2016
31. oktober Avdelingenes frist for å søke om prøver 2017
1. november Manusfrist for Våre Spaniels 4/2016. NB: Gjelder også juleannonser
1. desember Frist for å bestille rosetter til utstillinger og prøver
1. desember Avdelingenes frist for å søke om utstillinger 2018
31. desember Frist for innsending av resultater til Årets brukshunder

Tusen takk til spaltistene og alle som har sendt inn bidrag til 
medlemsbladet vårt! Til dette nummeret har det kommet inn 
spennende og interessante reisebrev, flotte bilder og hyggelige 
og lærerike artikler. 
Den siste tiden har vi brukt nettsiden spaniels.org mer aktivt. 
Flere aktuelle saker er lagt ut her, blant annet resultatene for 
årets mestvinnende utstillingsspaniels som nå publiseres på 
nettsiden i stedet for i medlemsbladet. 

Jeg håper dere koser dere med bladet.

God jul og godt nytt år!

Kathrine Moen Bratteng

Øyelysning
Det er innført krav om at alle spaniels som skal brukes i avl må være øyelyst. Dette er nødvendig for 
at avkommene skal kunne registreres i NKK.

Viktige NSK-datoer
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Prøvemiljøet, Norsk Spaniel Klub og arrangør 
gratulerer med prestasjonen – det som vil bli 
skrevet inn i historiebøkene og husket som 
den første vinneren av et NM i spanieljakt. En 
virkelig flott prestasjon! Vinneren startet som 
hund nummer tre og fikk fugl tidlig i slippet. 
Dette arbeidet og denne prestasjonen ble 
belønnet med seier.

Tre andre hunder ble plassert: 
Nr 2 med 1.EK: Streamside’s X-Belle med 
fører Torun Thomassen
Nr 3 med 1.EK: Fågeljägerens Crane med 
fører Espen Skjøld
Nr 4 med 1.EK: Fantins Western med fører 
Bjarte Grimen.
På NM stilte ti hunder til start og samtlige ek-
vipasjer holdt kravene for deltakelse gjennom 
tidligere meritter.

Historiens første 
NM i spanieljakt
La oss starte med å hylle 
vinneren: Streamside’s 
X-Game og fører Pernille 
Van Grieken. Etter en lang 
dag i utmarka på Birkeland 
i Sokndal og midt i en 
fornøyelig middag, lettet 
dommerne omsider på 
sløret og avslørte hvem de 
mente var absolutt best i 
norgesmesterskapet.

Tekst av Tor Magne Gramstad, prøveleder. 
Foto: Anders Brunvoll, Hans Hodne og 
Knut Framstad

De andre deltakerne var:
Fantins Extra med fører Rigmor Schau.
Fantins Bird Bagger med fører Bjarte 
Grimen.
Spanielplassens Ifa med fører June Olsen.
Fantins Absolute Albert med fører Espen 
Skjøld.
Winton I Wildensky med fører Knut 
Framstad.
Streamside’s Kill Devil med fører Knut 
Framstad.
Reserve: Streamside’s Venture Bravo med 
fører Nina Forus.

Prøvemiljøet i Norge har hatt en positiv ut-
vikling gjennom flere år. Dette vises gjennom 
økt antall prøver og høy deltakelse på alle 
arrangerte prøver. Gjennom siste regelrevisjon 
ble det innført regler for gjennomføring av et 
NM som en Vinnerklasse-prøve, og klub-
ben har siden reglementets «fødsel» snakket 
om tidspunkt for gjennomføring av et NM. 
Jaktkomiteen hadde dette som emne hele fjor-
året, og valget falt på Norsk Spaniel Klub avd. 
Rogaland som arrangør. Terrenget i Rogaland 
og på sørvestlandet har i mange år har vist seg 
utfordrende for både hunder og mennesker og 
jevnt godt besatt med fugl. Det jaktes rugde, 
en vader som trykker godt for hund, og som 
forekommer i store mengder på høsttrekket. 
Dette er en utfordrende sportsfugl for både 
hund og skytter. På disse prøvene jages det 
etter villfugl, noe som stiller krav til god 

NM-vinner i spanieljakt 2015 Streamside’s 
X-Game. Foto Knut Framstad

NM-vinner Pernille 
Van Grieken og 
Streamsides X-Game. 
Foto Knut Framstad

Deltakere, fra venstre Bjarte Grimen, 
Knut Framstad og June Olsen. 
Foto Hans Hodne

Streamside`s X-Belle nr 2 i NM. 
Foto Hans Hodne

Espen Skjøld. Foto Anders Brunvoll
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terrengdekning, vilje til å oppsøke bratte 
skrenter, tette kratt og alle andre områder som 
fuglen sitter i. 

Prøven på Birkeland er av noen kalt ikonisk, 
nettopp fordi områdene rundt er blitt benyttet 
i over en tiårsperiode til prøvene, der naturen 
og landskapet tilbyr store variasjoner med 
nærhet til åpent hav. Arrangøren blir aldri for-
nøyd med fugletilgangen og deltakerne kunne 
sikkert tenke seg fuglesituasjoner for alle, men 
slik er det dessverre ikke. Likevel ble det et 
minneverdig NM for alle tilstedeværende. 

På gården fikk vi standplass i låven som 
før, og stedets sønner Jarl, Fredrik og Hans 
Birkeland bidro som kjentmenn og skytte-
re. Hovedstyret var også representert, noe 
vi også vet å sette pris på. Snorre Aslaksen 
deltok gjennom dagen og på kveldens middag 
overrakte han Hovedstyrets krus til vinneren, 
en flott premie. NSK avd. Rogaland satte også 
opp premier til de plasserte hundene hvor 
hovedgevinsten var en utstoppet rugde. 

Middagen om kvelden på Sogndalstrand 
kulturhotell ble en opplevelse. 20 mennes-
ker deltok og stemningen var fabelaktig. 
Alle visste at premieutdelingen skulle skje 
etter middagen, men få visste at også andre 
utdelinger også skulle skje. June Olsen ble 
hedret med en gravert kniv for Årets navn i 
jaktmiljøet for 2014. Videre tok Rigmor Schau 
ordet og ga oss noe av historien hva gjelder 
spanielprøvers utvikling i Norge gjennom 25 
år. Rigmor er også en av dem som har opplevd 
disse 25 årene, og den utviklingen hundema-
terialet vårt har hatt i den tiden. Hun delte ut 
gaver fra Hovedstyret til arrangør, noe både 
Eva Bjelland, Hans Hodne og Tor Magne 
Grimstad satte pris på. Foruten vinneren ble 
de tre andre plasserte hundene hedret med en 
gravert øks til minne om Norsk Spaniel Klubs 
første NM.

NM som en vinnerklasseprøve (VK-prøve) 
fordrer to dommere der disse dømmer samme 

hund samtidig og må enes om vinneren, 
alternativt ta hunder ut i flere slipp. Denne 
oppgaven ble tildelt vår egen Arild Stenbråten, 
som gjennom alle år har vært en del av prø-
vemiljøet og har fungert som dommer i lang 
tid. Arilds makker var Andrew Robinson fra 
England, våre rasers hjemland. Dommerne 
håndterte oppgavene perfekt, og gjorde sitt 
til å holde spenningen oppe like til desserten 
kom på bordet. Deres arbeid gjennom dagen 
er virkelig prisverdig, og både NSKs jaktkomi-

te og arrangerende avdeling Rogaland, takker 
for en utmerket innsats. 

Til sist skal det bare nevnes at vår engelske 
venn Andrew også tok ordet under middagen 
og gav oss sammenligninger med prøve-
systemet og de hunder som deltar på jaktprø-
ver i England. Det kjennes godt å forstå at det 
hundematerialet vi arbeider med i Norge får 
superlativer også fra en A-panel dommer fra 
The Kennel Club, og at vårt arbeid i Norge 
med spaniels virkelig fortjente sitt første NM!

Fågeljägarens Crane nr 3 i NM, 
her med prøveleder Tor Magne 
Gramstad og eier/fører Espen 

Streamside`s X-Game nr 1 i 
NM. Foto Hans Hodne

NJCH Fantins Western nr 4 i NM. Foto Hans Hodne

Pernille Van Grieken og X-Game. Foto Anders Brunvoll

Streamsides Kill Devil (uplassert). Foto Anders Brunvoll

Deltakere. 
Foto Anders 
Brunvoll

Dommerne Andrew Robinson og 
Arild Stenbråten. Foto  Hans Hodne
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Tiril (Wigasci's Vela på stamtavla) har vært 
med på sæter hver sommer siden hun var 
valp. Hun er nå sju år, og har vært med på fire 
forskjellige sætrer, både i Gudbrandsdalen og 
i Østerdalen. Første sommeren var hun bare 
fire måneder da vi dro, men hun ble fort vant 
til både store kuer og de små kalvene.
Hver morgen og kveld er det jobbing i fjøset. 
Da må kuene mjølkes og fôres. Om dagen 
passer vi på at kuene går og beiter på riktig 
sted. Vi har da også en del fritid og denne 
brukes til å gå turer i skog og fjell, til å trene 
spor eller vannapport. Jobben som sæter-
hund er allsidig og består både av å være 
turkamerat, selskapshund, gjeterhund "light", 
vakthund og ikke minst være fjøshjelp og 
inspektør snusen der prøvesmaking av fersk 
mjølk og musejakt er viktige oppgaver. Særlig 
kalvene har Tiril alltid likt ekstra godt, det er 
vel fordi de er litt mer lik henne i størrelse og 
mer lekne enn kuene.
Noen av kuene kan være litt hissige mot en 
nærgående hund, men de aller fleste er veldig 
greie og Tiril går fint løs sammen med ku-
flokken. Vi har aldri hatt noen uhell, men det 
har vært nære på noen ganger. Takket være at 
Tiril er kjapp til å reagere så spretter hun unna 
kuer som prøver å stange eller sparke. Jeg har 

også lært henne kommandoen "pass deg" som 
er nyttig i situasjoner når hun må komme seg 
fort unna når for eksempel en ku vil angripe. 
Ellers er Tiril en tøff springer som gjerne bjef-
fer og går mot kuene hvis det er nødvendig for 
å forsvare seg.

Allsidige hobbyer 
Utenom "jobben" som brukshund på sætra 
har Tiril også vært på noen utstillinger og 
konkurrert i lydighet opp til klasse 2. Vi har 
også trent agility og blodspor, i tillegg til mye 

forskjellig søk og apportering. Dette betyr at 
vi har trent en god del sammen og Tiril er 
svært lydhør, noe som virkelig kommer til 
nytte i praksis på sætra. God lydighet er nyttig 
både på turer, under gjeting av kuer og under 
arbeid i fjøset.
En springer er ikke noen stor gjeterhund, men 
med grei oppførsel og lydighet, og tilvenning 
for både kuer og hund, så er det ikke noe pro-
blem å ha med Tiril løs midt i kuflokken på 
over tjue kuer. Og kommandoer som på plass, 
gå bak, "gå på", stå, bli og avstandskommando 
er veldig nyttig. Det at jeg også kan dirigerer 
henne gjør at Tiril er mer til hjelp enn til bry 
når vi er ute for å gå med kuene eller for å 
hente dem hjem til sætra om kvelden. I fjøset 
er Tiril gjerne med og hjelper til og følger 
med på det som skjer. Hun har sin egen plass 
med teppe, og ligger der å slapper av og sover 
litt mens jeg jobber.
Ellers er det en del jobb med musejakt både 
inne i fjøset og utafor. I tillegg til kyr er det 
mange andre dyreslag i nærheten av sætra. Vi 
møter mange sauer når vi er ute og går, men 
Tiril har blitt så vant til dem at hun ikke bryr 
seg særlig om dem lenger. Av mer "eksotiske" 
dyr vi har sett er villrein på nært hold på en av 
våre mange turer og noen store traner slo seg 

til rett utafor husveggen. Det er mye å se og 
oppleve for en hund!
 
Ut på tur – aldri sur!
Det blir mange turer i løpet av sommeren, 
både fjellturer til store og små topper, gjen-
nom skog og myr, langs elv og sjø. Med god 
tilgang til vann så blir det mye bading for 
hund og eier og litt vannapporttrening. Tiril 
er ikke veldig glad i å svømme, men å bade i 
fjellbekker er veldig populært. Tiril mener det 
beste med hele turen er å raste med medbrakt 
niste, som den matglade springeren hun er. Vi 
har alltid med en hundegodtepose på tur slik 
at det blir litt godbitsøk. Ellers finner hun også 
sin egen mat på tur, både blåbær og multe 
plukkes ivrig på egenhånd. Sammen plukker 
vi både bær og sopp.
Det blir mye uteliv og aktivitet for en sæter-
hund "på jobb" gjennom en hel dagen, så 
da kan det være godt å slappe av inne foran 
varmen fra vedovnen om kvelden eller strekke 
seg rett ut i sola på sætervollen når det er 
finvær. At Tiril trives godt med å være sæter-
hund er lett å se. Hun er alltid ekstra glad og 
ivrig når vi er på sætra om sommeren. Tiril 
anbefaler det gjerne til andre!
 
Hilsen Ida Ringnes Rogstad og springeren 
Tiril

Springer som sæterhund 
En springer kan brukes til det meste, og det min springer Tiril liker aller best om sommeren er å 
være sæterhund. Da er vi på fjellet i opptil flere måneder i strekk og passer på kuer og kalver. 
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Tekst: Inger Handegård. 
Foto: Laila Bruun

Fantastiske påmeldingstall
Det var spennende å se hvor stor interesse 
det var for dette trippelstevnet som gikk av 
stabelen i Bø i Telemark. Ingen hadde tippet at 
hele 58 eliteekvipasjer meldte seg på lørdagens 
stevne for å kjempe om en av de 20 finaleplas-
sene søndag. For en gedigen interesse for en 
så fersk sport! I tillegg til eliteklasse var det 
påmeldt i overkant av 30 hunder i de øvrige 

klassene. Som at ikke dette var nok arran-
gerte den lokale hundeklubben stevne fredag 
ettermiddag/kveld og NRL arrangerte også et 
offisielt stevne søndag, i tillegg til NM-finalen. 
Og det var rekruttklasser. Det var med andre 
ord et yrende liv med ca. 160 hunder i aksjon 
tre dager på rad.

Hard kamp om finaleplassene
Spenningen var til å ta og føle på da lørdagens 
eliteklasse startet. Av de 58 som startet var det 
fem spaniels. To av disse hadde vunnet cert på 

fredagens konkurranse. Om det var nerver i 
høyspenn hos førere eller en meget utfordrende 
bane i kombinasjon med to dommere som fikk 
med seg alt, er det vel ingen som kan svare på 
– men resultatet ble at hele 49 ekvipasjer disket. 
Visst er det vanskelig å komme seg gjennom 
en elitebane, men det var litt trist at søndagens 
finalen skulle gå med bare 9 hunder. Disse ni 
hundene gikk til henholdsvis 4 x 1. premie, 4 x 
2. premie og 1 x 3. premie. Eneste spaniel som 
kom seg gjennom nåløyet og i finalen var welsh 
springer spaniel Yxsjöstugans Tia til Linn 
Therese Andersen. De ble nr. 9 med 180 poeng 
og en hårfin 3. premie. De fire andre disket. 
Det var de tre springerne Kithara’s Butternut til 
Laila Bruun, NRLCH BH Desperados Xmilla 
og NUCH NVCH BH Desperados Aya begge 
ført av Inger Handegård og cockeren El-Sjoko 
til Ida Anette Norheim.

En av utforingene i banen var øvelsen sitt, 
løp i fra og kall inn i fart som kom like etter 
tunnelen. Da var mange hunder ganske heite i 

toppen. Så gikk banen tilbake til tunnelen og 
der skulle man vende fra hverandre helt inne i 
tunnelbøyen og ikke langt fra tunnelåpningen. 
Åh…, gå tunnelen en gang til, var det mange 
hunder som trodde og disken var et faktum. 
Det å gå helt inn til noe for så å vende ut er 
generelt en utfordring, men i rally skal alle 
øvelser gjøres maks en halvmeter fra skiltet 
for å ikke gi trekk.

Finale søndag
Ni startende hunder, 5 av disse disket, dette 
til tross for at søndagens bane ikke hadde 
like mange ”feller” som lørdagens bane, men 
nå var garantert nervene til førerne i høy-
spenn, noe hundene merker.. Tilbake stod 
4 hunder uten disk og ingen av disse var 
spaniels.  Vi bøyer oss i støvet for de fire som 
kom seg gjennom uten disk og til vinneren 
Lene Kleven med border collie NRLCH 
Flipperns Cash. Cash har også 1. premie 
i eliteklasse lydighet, så dette er en meget 

dyktig ekvipasje. Nr. 2 en fantastisk glad 
og morsom toller Thomas Elisenberg med 
NRLCH Tollergrenda’s Outstandig Renka 
som har opprykk til klasse 3 lydighet og som 
også konkurrerer i kreativ lydighet. Nr. 3 ble 
NRLCH denne helga. Det var langhåret collie 
Gatefield's Ol'Fashion Girl til Beate Helgesen. 
Også denne konkurrerer lydighet med opp-
rykk til klasse 2.

De øvrige spanielresultatene fra de to stev-
nene til Norsk rallylydighetsklubb

Klasse 1 lørdag  
1. pr., nr. 3, 191 p. Huckleberry v. Ratekauer 
Berg (cocker) ført av Meike Arendt, Tyskland

Klasse 2 lørdag 
1. pr., nr. 12, 194 p. Carillo Aspire (amerika-
ner) ført av Hilde Rognlien 
1. pr., nr. 20, 190 p. Statesman In the Pocket 
(amerikaner) ført av Bente Nordahl Langsø

Klasse 2 søndag  
1. pr., nr. 10, 191 p. Carillo Aspire (amerika-
ner) ført av Hilde Rognlien

Klasse 3 søndag 
1. pr., nr. 5, 194 p. Fant (cocker) ført av 
Christina Sepulveda

At rallylydighet ikke bare er enkelt sier den-
ne diskestatistikken noe om:  

Lørdag: I klasse 1 disket 2 av 22, i klasse 2 
disket 9 av 36, i klasse 3 disket 12 av 27 og i 
elite disket 49 av 58. Søndag: I klasse 1 disket 
2 av 22, i klasse 2 disket 9 av 36, i klasse 3 dis-
ket 20 av 28 og i eliteklasse disket av 33 av 50. 

Rallylydighet er en sport som mange spa-
nieleiere trives med og mange har oppnådd 
fantastiske resultater den korte tiden sporten 
har vært offisiell i Norge. Neste års NM arran-
geres samme sted 20.-21. august, og vi håper å 
se mange spaniels i ringen!

Første NM 
i rallylydighet!

Helga 15.-16. august ble det for første gang arrangert 
NM i rallylydighet, samme år som arrangøren Norsk 
Rallylydighetsklubb fyller 10 år. Sporten ble offisiell i USA 
i 2005 og kom til Norge via Canada og den ble tatt i mot 
med like åpne armer her. Alt i 2005 hadde sporten fått 
sin egen klubb. Fra og med 2013 ble sporten en offisiell 
konkurransegren inn under NKK.
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hjørne v/Anne L. Buvik
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At en hund er velbalansert, kan bety både at 
den stemmer i proporsjonene og at den er ba-
lansert vinklet, slik at den beveger seg effektivt 
og uten sløsing med energi.

Proporsjonene først. En velbalansert hund 
skal ha korrekte proporsjoner høyde/lengde, 
og brystdybde kontra markavstand. De aller 
fleste av våre raser skal være svakt rektan-
gulære, dvs. litt lengre enn de er høye. Hvor 
måler man denne lenden/høyden? Høyden er 
vi alle enige om, den er fra underlaget hunden 
står på og til toppen av skulderbladene, eller 
manken. Lengden, derimot, kan det herske 
forvirring omkring. Er den fra albuene, 
eventuelt fra manken, til sittebeinsknuten 
(knokkelen som danner slutten på krysset, 
ytterst på låret nedenfor halen), eller muligens 

haleroten, eller fra brystbeinsspissen til 
sittebeinsknuten? Standardene kan være noe 
uklare her. 

I standarden for cocker står det at den 
«Måler omtrent det samme i mankehøyde 
som fra manke til halerot». Som jeg har nevnt 
tidligere, har man de siste 25 år forsøkt å 
harmonisere standardene, slik at vi skal slippe 
å gjette. Derfor regner de fleste nå lengden 
fra brystbeinspissen til sittebeinsknuten, 
og også cockeren blir på den måten «svakt 
rektangulær».

Dette er den vanligste proporsjonen for 
normalhunder, rett og slett fordi den er svært 
funksjonell for en hund som skal bevege seg 
effektivt og fritt, og med langt steg. Den må 
ha plass til å sette beina under seg uten at for- 

og bakbein kommer i konflikt. Typisk nok er 
raser som skal ha ganske knappe vinkler, som 
mange spisshundraser, mer kvadratiske i sine 
proporsjoner. Form følger funksjon.

Høy- eller lavstilt
De fleste av våre raser skal også ha forholdet 
1:2 når det gjelder brystdybde kontra bryst-
dybde. Det betyr at brystkassens høyde skal 
utgjøre halvparten av mankehøyden. Også 
dette er typisk for «normalhunden». Det står 
ikke i alle standarder, men det vanlige er at 
det står spesifikt når det er avvik fra denne 
normen.

Hunder hvor brystkassen utgjør mindre 
enn halvparten av mankehøyden, betegnes 
som høystilte, og hunder hvor den utgjør mer, 
er lavstilte. To spaniels skal være lavstilte og 
noe lengre enn de andre, nemlig clumber og 
sussex. Men standarden sier ingenting om 
HVOR lavstilte de skal være. Jeg har drøftet 
dette med andre dommere og oppdrettere i 
rasens hjemland, og bruker selv 60 % bryst-
kasse som rettesnor når jeg dømmer. Dette 
fordi jeg bruker dachs som referanse, og hos 
denne rasen skal brystkassen utgjøre 2/3 av 
(66 %) av mankehøyden. Og clumber/sussex 
skal ikke være dachs! Dachsen er en såkalt 
chondodystrof rase, dvs. at den genetisk har 
forkortede bein. Clumber/sussex er normal-
hunder, og oppnår sine proporsjoner gjennom 
dyp og lang brystkasse, og kraftige, forholds-
vis korte, men ikke forkortede ben. Det er en 
vesentlig forskjell.

De andre rasene skal altså ha et omtrentlig 
høydeforhold 1:2. Slett ikke alle har det. Det 
finnes lavstilte hunder, og det finnes høystilte. 
Det siste finnes ofte hos amerikaner. Jeg har 
tidligere skrevet at denne rasen har et problem 
med korte og underutviklede brystkasser, 
trolig fordi de lenge har kunnet skjule den 
«under kjolen». Når jeg dømmer amris, trek-
ker jeg ofte pelsen til side når jeg har hunden 
på bordet. Og alt for ofte fremstår hunden da 
som tydelig høystilt!

Unge hunder kan også være høystilte, da 
brystkassen tar 3-4 år for å bli ferdig. 

Proporsjoner er viktig
Men lavstilthet har også sneket seg inn i 
mange raser, ikke bare spaniels. Ofte er den 
koblet mot lang rygg og meget dype vinkler. 
Hos våre raser finnes den som oftest hos coc-
ker spaniel og engelsk springer, samt enkelte 
welsher. Lavstilte amerikanere synes jeg er 
mer sjelden, men kanskje andre har en annen 
oppfatning? Man skal være forsiktig slik at 
man ikke forveksler lavstilte hunder med små 
hunder, dvs. hunder med noe lavere manke-
høyde enn gjennomsnittet. En liten hund kan 
ha korrekte proporsjoner, og selv en ganske 
stor hund kan være lavstilt.

Uansett, riktige proporsjoner er viktig for 
at hunden skal fremstå som balansert og et 
utmerket eksemplar av sin rase. For å finne 
riktige proporsjoner, må man trene blikket 
sitt. Det er vanskelig gjennomførbart å måle 
proporsjoner, rent teknisk. Det kan også være 
verd å merke seg at blikket kan bli lurt av 
farger og tegninger. Som dommer bør man 
kjenne til dette, og prøve å se forbi fargene.

Hvor stor feil er ukorrekte proporsjoner? 
Det kan være en ganske stor feil når det 
gjelder type, spesielt i uttalte tilfeller, kanskje 
en noe mindre når det gjelder funksjon. 
Dommerne vil vekte det ulikt. Rasespesialister 
er vanligvis mer opptatt av det.

Et annet forhold som kan skape ubalanse er 
et lite hode på en stor kropp. Det forekommer 
absolutt, kanskje oftest på amerikansk cocker. 
Igjen, det er vel ikke akkurat en stor funk-
sjonsfeil, men jeg har sett det i sammenheng 
med for korte snutepartier og små tenner. En 
hund med lite hode fremstår ikke harmonisk. 
Og husk at alle spaniels, også amerikaner, skal 
være i stand til å apportere vilt!

Uharmonisk vinkling
Så kommer vi til den ubalansen som påvirker 
hundens bevegelsesmønster. Den sees hyppig 
hos alle våre raser. Den skyldes at hunden 
ikke er harmonisk i sin vinkling i for- og 
bakpart. Vinklingen i forparten utgjøres av 
vinkelen mellom skulder og overarm (mot 
horisontalplanet, ikke mot hverandre) samt 
mellom over- og underarm, og i bakparten 
av knevinkel og hasevinkel. Vinklingen i 
bakparten er mye enklere å se for et utrenet 
(eller middels trenet) øye. Spesielt gjelder 
dette hasevinkelen, hvor de fleste fort lærer 
å se hvor mye «bøy» det er i haseleddet. En 
vanlig oppfatning er at jo mer, dess bedre. 

«Seeeeee på den vinklingen!» Sies det begeis-
tret (og skrives på Facebook), til og med om 
hunder som nesten kneler med alt for lange 
underlår og som står og går understilt. Ja, for 
all del, se på den, og bli klar over at den er feil! 
Overvikling gjør hundens bevegelser ustabile 
og belastende for ledd og sener, og medfø-
rer ofte ganske stive og låse haser, også kalt 
«sickle hocks» på engelsk, etter formen på en 
sigd, et buet redskap man brukte til å slå korn 
med i gamle dager.

Vinklingen i front krevet mer kunnskap og 
kjennskap til anatomi. Dessuten er for knapp 
vinkling i fronten en så utbredt feil at mange 
tror den er korrekt! To tips om du skal vurde-
re frontvinklingen på en hund: En: Se på over-
gangen mellom hals og rygg. Er den myk og 
glidende, ligger skulderen på riktig plass. Tips 
to: Se om albuene er godt under brystkassen, 
ikke i kant med den eller endog foran. Da har 
hunden en velvinklet overarm. Er begge disse 
sjekkpunktene i orden, har hunden vanligvis 
en velkonstruert front.

Men så var det dette med balansen. Om 
front og bakpart er ulikt vinklet, betyr det ulik 
steglengde foran og bak. Og det blir det uba-
lanse av. Den vanligste varianten er steil front 
og korte steg foran, og nok eller for mye vin-
kler bak. De fleste hunder kompenserer med 
høye, trippende steg foran, i ekstreme tilfeller 
det vi kaller «hackney». En annen løsning er å 
vri på kroppen, slik at hunden beveger seg på 
to akser, den går litt som en krabbe, eller som 
om den går i sterk sidevind.

Ja da, jeg vet jeg har skrevet om dette før. 
Men enkelte ting kan ikke gjentas for ofte, og 
hver eneste gang jeg dømmer, har jeg slike 
hunder i ringen, og eierne, mange av dem 
oppdrettere, synes selv at hunden beveger seg 
fint! 

Er balanse i vinkling å foretrekke for enhver 
pris? Nei, jeg synes ikke det. En hund som har 
svært knappe eller svært overdrevne vinkler 
vil ha ineffektive eller ustabile bevegelser. Og 
da hjelper det ikke om det er balanse foran 
og bak, ingen av delene er korrekte, og begge 
medfører unødig bruk av energi og økt belast-
ning på sener og ledd. Da ville jeg foretrukket 
en hund med lett ubalansert vinkling, som 
likevel kan bevege seg noenlunde stabilt, om 
enn ikke helt med det bevegelsesmønster man 
ønsker seg.

Balanselinjer
For noen år siden snublet jeg over et utmerket 
bok med tilhørende DVD av amerikanske 
Pat Hastings. Den heter «Tricks of the Trade/

The Puppy Puzzle» og handler om anatomi og 
evaluering av valpekull. Forfatteren introdu-
serer noe hun kaller balanselinjer, og det er et 
nyttig redskap om man vil trene blikket sitt på 
å gjenkjenne balanse.

Hun opererer med tre linjer, to vertikale og 
én horisontal. Den første vertikale skal gå fra 
toppen av hundens skulderblad, fortsette forbi 
albuen og gå rett ned i framfoten. Faller linjen 
foran poten, er hunden fremskutt i skulderen. 
Faller den bak, er overarmen steil.

Den andre vertikale skal gå fra sitteknuten 
og ned i hundens bakpote når hunden står 
med hasen loddrett i bakken. Faller den bak 
poten, er hunden steil i vinklingen. Faller den 
foran, er hunden overvinklet.

Den vannrette skal ligge ved manken. Er 
hundens hals og hode over linjen, har den 
korrekt skulder og halslengde. Ta noen bilder, 
en linjal og en tusj, og strek og prøv selv! 
Veldig interessant. Og så kan du lage imagi-
nære linjer i hodet ditt når du ser på levende 
hunder. Øvelse gjør mester!

Det er veldig ulikt hvorvidt folk har blikk 
for hund eller ikke. Noen er født med en helt 
spesiell sans for form og farge, og vil se helt 
intuitivt om en hund er i balanse og har kor-
rekte proporsjoner. Andre kan lære det, om 
de er interesserte nok og har evne og vilje til å 
øve og se mye på hunder. 

Og så finnes det mange som aldri finner helt 
ut av det. Man kan ha det moro likevel, men 
for disse vil det for alltid forbli et mysteri-
um hvorfor noen vinner mer enn andre på 
utstilling. 

Så da er vi tilbake til utgangspunktet. Hva 
er en velbalansert hund? En med korrekte 
proporsjoner høyde/lengde og korrekt forhold 
brystkasse/mankehøyde, med harmonisk 
og normal vinkling foran og bak. Typisk for 
en slik hund er at den har en helt korrekt og 
rasetypisk profil, og at den både kan stå og gå 
uten spesiell hjelp fra handlerens side. Jo mer 
justering som er nødvendig fra handleren, 
dess mer ubalansert er hunden. Hundens 
overlinje er også avslørende. Om den forblir 
rett og stabil under bevegelse, og hunder kan 
bære seg selv uten å «henges» i båndet og uten 
å bryte gangarter, har den balanse også i beve-
gelse. Verd å ha i bakhodet for noen og hver. 

Spørsmål og innspill? Mail meg på an-
buvik@online.no.

Verdien av balanse
«Velbalansert» er et utrykk mange dommere bruker hyppig. 

Hva ligger i det, og hva menes? En viss type balanse har vel alle hunder, 
ettersom de fleste er i stand til stå og gå uten å falle over ende?

Jack Russel terrier med Pat Hastings balanselinjer tegnet inn. 
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Ronny Bekkevold Hengsrudveien 727, 3176 Undrumsdal
Tlf. 975 86 792 E-mail: ronnybekkevold8@gmail.com/ronny.bekkevold@carlsenfritzoe.no

NYTT amerikansk cocker

Hei godtfolk !
Nå er julen rett om hjørnet, med alt den har og by på: Julebakst, julegaver, 

julemusikk og forhåpentligvis masse snø. Mange har ventet på denne tiden, 

mens andre kunne vært den for uten. Aktivitetene med hund begrenser seg 

noe i denne perioden, men kan også fort bli en unnskyldning for å hoppe 

over en luftetur med din firbeinte. 

Siden siste utgave har det ikke kommet så mye å skrive om fra dere 

amerikanerelskere der ute, så det blir fortsatt mye utstillingsstoff i spalten. 

For å få litt mer balanse i spalten trenger jeg innspill fra dere hundeiere. 

Send meg bilder og tekst fra hverdag eller fest hvor hunden er midtpunktet.

Selv har jeg deltatt på årets happening i utstillingsringen i Sverige. 

Swedish National 10. oktober 2015. Vi stilte for 8. gang på denne flotte 

utstillingen i Sverige. Det er blitt en tradisjon å reise ditt i oktober måned. 

Vi blir alltid tatt godt imot, treffer gode venner og deltar på utstillingen som 

er tett opptil hvordan den gjennomføres i USA. Utstillingen er en spesial 

utstilling for kun amerikansk cocker spaniels, det bedømmes i tillegg til 

aldersklasse og kjønn også på farge-klasse. Så i tillegg til best i rasen (BIR) 

og best in show (BIS) skal det kjempes om BIF (best i farge). Videre er det 

egen klasse med bedømming for hunder med nedklipt pels. Alt er som i 

USA, stort, og det spares ikke på noe. Det inviteres hvert år rasedommer fra 

USA til bedømme hundene. I år var vi godt selskap med Merethe Knutssøn 

og hennes hunder. Dette er en utstilling jeg anbefaler dere alle.   

Utstillingsresultater:
8.8.2015  Norges Jeger- og Fiskeforbund, 
Elverum
Dommer: Carina Østman, Sverige
1BHK CH Northern Star Poker Face, BIM
2BHK CH Galaksi Angel Dust
3BHK Formula Art On One Upramanship, Cert  
1BTK Northern Star Crash Boom Bang, BIR 
med Stor cert
2BTK CH Icebreakers Hot-Secret
3BTK Con-brios Heart Of Mine  
4BTK Zouldreams Midnight Poison.

15.8.2015. Vefsn Hundeklubb, Mosjøen  
Dommer: Nina Karlsdotter.
1BHK CH Choir Masters D`brave, BIR
2BHK CH Galaksi Angel Dust
3BHK CH Con-brios Golden Gentleman.

16.8.2015. Rana Trekk- og 
Brukshundeklubb
Dommer: Kurt Nilson
1BHK CH Choir Masters D`brave, BIR

2BHK CH Galaksi Angel Dust. 

29.8.2015. Trøndelag selskapshundeklubb, 
Støren 
Dommer: Leif Ragnar Hjort
1BHK CH Heat-Stead Amicock`s Poa, BIM
1BTK CH Fabelsfee High Five Statesman, BIR
2BTK Very Vigie Ice Tea, cert 
3BTK Astritle Cant forget You.

4.9.2015 NKK EDS, Lillestrøm
Dommer: Annika Ulltveidt-Moe
1BHK CH Very Vigie Huluberlulu, BIR med cacib 
2BHK Peris Pius 
3BHK CH Caci`s Cohen (som veteran)
1BTK CH Galaksi Smashing Seduction, BIM 
med cacib
2BTK Cacis Close To Perfect
3BTK CH Cacis Carolina Klyft.                                                

5.9.2015 Norsk Spaniel Klub, 
Letohallen 
Dommer: Tamas Jakkel

1BHK CH Miavos TimeforEuro, BIR 
2BHK CH Statesman Love Me Do 
3BHK CH Galaksi Angel Dust
4BHK Cacis Common Vision 
1BTK Statesman Go See, BIM
2BTK Carillo Alexandra, cert
3BTK Artic Way Enjoy Ridin High
4BTK CH Truly Yours Special Summer 
Edition.

19.9.2015 NSK Telemark, Eidanger
Dommer: Jens Martin Hansen, DK
2BHK  CH Cacis Cohen
3BHK  Zahiria`s First Prince
1BTK Doggygardens Baby Baby Love, BIM 
med cert 
2BTK  Northern Star Crash Boom Bang 
3BTK  Doggygardens Supernova
4BTK Black And Buffs Safira.

26.9.2015 Norsk Spaniel klub Rogaland
Dommer: Rudy Feyaerts
1BHK Zahirias First Prince, BIM
2BHK Cacis Call Me Maybe
1BTK Doggygardens Supernova, BIR med 

cert.

27.9.2015 Norsk Kennel klubb Rogaland
Dommer: Karin Linde-Klerholm
1BHK CH Choir Masters D`brave, BIM med 
cacib
2BHK Top Wesselton`s Diamone Look, cert
1BTK Statesman Go See, BIR med cacib 
2BTK Doggygardens Supernova.

10.10.2015 Bergen Selskaps 
og-Brukskundeklubb
Dommer: Laurent Pichard
1BHK CH Miavos Timeforeuro, BIR
1BTK CH Miavos Coolmirror, BIM.

17.10.2015 NKK Norsk vinnerutstilling, 
Hamar 
Dommer: Lee Cox
1BHK Cacis Cruise Control, cert og BIR NJV-
15 og NV-15
2BHK CH Statesman Love Me Do, cacib
3BHK CH Galaksi Angel Dust
4BHK CH Choir Masters D`brave
1BTK Statesman Go See, BIM med cacib
2BTK CH Fabelsfee High Five Statesman
3BTK CH Cacis Catwomen
4BTK CH Cacis Check It Out.

Hilsen spaltisten Ronny Bekkevold

Valp fra kennel Motivity 

Cacis Cant Lose

BIR og BIM Rogaland

BIR og BIM NSK, Letohallen

Doggygardens 
Supernova

Swedish National, Choir Masters D`brave 
BIM til BIF 

Swedish National BIS-bilde

BIR og BIM, Bergen selskaps- 
og brukshundklubb

Bonnie fra 
Rigmor Anholt 

Miavos Time 
For Euro, 
«Euro»

Ronny med Zucca og Moa
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NYTT amerikansk cocker
Kennel Motivity ønsker 
valpekjøpere, venner og kjente en 

riktig God Jul

www.kennelmotivity.net
Tlf:  +47 975 86 792    |   Mail: ronnybekkevold8@gmail.com 

Tone og Ronny Bekkevold    |   Hengsrudveien 727, 3176 Undrumsdal

Pr
o

d
u

se
rt

 a
v:

 T
o

m
m

y 
B

ra
tt

en
g

 2
0

1
5

2015 har vært et innholdsrikt 
år for Kennel Motivity, 
3 valpekull er kommet til 
verden. Mange fl otte 
utstillingsresultater på 
Zlatan, Zucca, Ida , Mona og Sol. 
Vi ønsker dere et fl ott nytt 
og aktivt hundeår

BIR og BIS2 NSK Telemark, 
Nuch SEuch NJV-13 Cacis 
Common Vision «Zlatan»

BIR og BIM Norsk vinner utstilling Hamar

NKK, Norsk vinner utstilling, Hege Anette.

Motivitys My Heart 
Is Yours på valpeut-
stilling.

«Ravi», valp fra kennel 
Motivity

Bonnie fra Rigmor 
Anholt
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NYTT cocker spaniel
Stoff sendes: redaktor@spaniels.org

Hei alle sammen!
Takk til dere som har sendt inn bidrag til 
spalten. Denne gangen har vi med en del ut-
stillingsresultater og informasjon om de ulike 
fargene som finnes på cocker spaniels. 
God jul til dere alle,

Kathrine Moen Bratteng 
redaktør

Gode resultater for Kristin Olsen, 
kennel Neshpo
Oppdretter Kristin Olsen har oppnådd gode 
resultater med sine hunder i flere hundespor-
ter i år. Her kommer et utvalg av resultatene. 
På Norsk Kennel Klubbs valpehow i Tromsø 
21. juni ble Neshpo’s Oh Lala ”Joy” best i ra-
sen for Jens Karlson  og senere best i gruppen 
og best in show, mens Neshpo’s Oh It’s a Blue 
”Mille” ble andre beste i tispeklasse. Blant de 
voksne ble Neshpo’s He Is A Yes Man ”Davis” 
tredje beste i hannhundklasse med Cacib.
Mille gjorde det også bra på valpeshow i 
Sjomen, der hun ble best i rasen, best i grup-
pen og best in show 4. Neshpo’s oh lala ble 
andre beste tispe på dette valpeshowet. 
På spanielklubbens valpeshow i Bodø  ble 
Neshpo’s Oh Lala best i rasen, best i gruppen 
og best in show for dommer Vibeke Paulsen.
I den internasjonale utstillingen i Oulo i 
Finland 11. juli  ble Neshpo’s oh its a blue 
Mille 1jjk 4btk, Neshpos oh lala Joy 2 bjk ck, 
Neshpo’s danish design 2 btk reserve cacib og 
Neshpo’s he is a yesman Davis 2 wcc med ck. 
I Finland 19. juli ble Neshpo’s oh its a blue 
Mille 2 jjk med ck, Neshpos oh lala Joy 2 btk 
med FINSK cert, Neshpo’s danish design 
Bim med CACIB. Neshpo’s he is a yesman 
Davis ble BIR og big 1. Det var hele16 hunder 
i gruppen denne dagen. Denne dagen ble 
DAVIS C.I.E OG C.I.B!
På blodsporprøve 12. august fikk Neshpo’s 
Oh Lala ”Joy” 1. premie 11 måneder gammel. 
Carillo Clay Clue fikk også 1. premie.  Begge 
er eid og ble ført av Kristin Olsen. Dommer 
var Halvor Berntsen. På blodsporprøve på 
Senja 15. august fikk Neshpo’s Oh Lala ”Joy”  
en ny 1. premie og ble prøvens 4. beste hund. 
Neshpo’s Danish Design ”Gaby” besto jaktan-
leggsprøven i Tromsø 16. august. Gaby er eid, 
og oppdrettet av Kristin Olsen, og hun førte 
henne også på jaktanleggsprøven.

Gode resultater for Siri og Geir 
Sundsfjord, kennel Liggavarre
Siri Sundsfjord har sendt inn informasjon 
om utstillingsresultater for Liggavarres 
Dreamcatcher. Hun er datter av GB SH CH 
DKV-12-13 NORDJV-11 NORD UCH WW-
13 Rainstorm`s Latest News og Rainstorm`s 
Northern Star. Eier og oppdretter er Siri og 
Geir Sundsfjord.
Hun ble BIS i Piteå på selveste 17. mai for ra-
sedommer Philip Johansson og BIS-dommer Ann 
Christin Johansson. De har ingen gruppefinaler i 
Sverige, og det var rundt 25 valper i finalen.
Da hun så vidt hadde fylt ni måneder ble hun 
best I motsatt kjønn (BIM) med cert for dom-
mer Hans Almgren i Vænnes, Sverige 14. juni.

Norsk juniorvinner 2015 Carillo 
Conrad Beck
Trine Frydenberg Eriksen har sendt inn et bil-
de av norsk juniurvinner 2015 NJV-15 Carillo 
Conrad Beck etter NUCH Carilo Carstein og 
Carillo Cocktail. Oppdretter er Kari Granaas 
Hansen. 

Gode resultater for Marianne og 
Ørjan Ullebø, Kennel Rainstorm
Marianne Ullebø har sendt inn følgende 
resultat: 

NSK Rogaland-Dommer: Rudy Fayerts, 
Belgia
GB SH CH Multi Ch. WW-13 Rainstorm´s 
Latest News BIR - BEST IN SHOW

NKK Rogaland- Dommer: Karin Linde 
Kleholm, Sverige
GB SH CH Multi Ch. WW-13 Rainstorm´s 
Latest News BIR - BEST I GRUPPE 8

      Norsk Vinner Hamar: Dommer: Stig Arne 
Kjellevold
GB SH CH Multi Ch. WW-13 Rainstorm´s 
Latest News BIR og NV-15 - BIG 2 under 
Børge Espeland, Norge.
Hele 122 cocker spaniels var påmeldt til den 
svenske cockerspanielklubbens Club show 
4.oktober.
Dommere var Angela McLaren Marson og 
Linda Louise Mclaren fra Kennel Benecleuch 
i England.
Best In Show ble GB SH DK N UCH 
NORDJV-11 DKV-12-13 WW-13
Rainstorm´s Latest News (GB SH CH Kyna 
By Request - SE (u) N UCH Rainstorm´s 
Breaking News).
Rainstorm Latest News er eid og oppdrettet av 
Marianne og Ørjan Ullebø. 

Farger på cocker spaniel
Det finnes 17 ulike farger på cocker, trolig mer enn noen andre raser. De deles opp i to hoved-
grupper, ens- og flerfargede. Tidligere sto det bare i standarden: ”Alle farger tillatt”. Det står det 
faktisk fortsatt i standarden som ligger på nkk.no, til tross for at NSK flere ganger har bedt om 
at dette blir rettet ettersom standarden internasjonalt ble endret i 2011, etter initiativ fra rase-
klubben i Storbritannia. Den nye standarden spesifiserer hvilke farger som er tillatt, nemlig: 

Ensfarget:
Sort; rød; gylden; leverfarget (sjokolade); black and tan; liver and tan; hvitt ikke tillatt annet enn 
en liten flekk i brystet. 

Flerfarget:
Tofarget; Sort og hvit, rød og hvit, lever og hvit, sitron (lemon) og hvit. Med eller uten spetter i 
det hvite.

Trefarget: 
Sort, hvit og tan; lever, hvit og tan.
Roanfarget (skimlet): Blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan og tan; liver 
roan og tan.

Alle andre farger er uønsket. Dette medfører 
at fargen sobel, som det finnes noen eksem-
plarer av i Norge og Sverige, har en farge 
som nå er erklært ”uønsket”. Hunder med 
fargefeil vil vanligvis ikke nå opp på utstil-
ling. Den vanligste fargefeil foruten sobel er 
for mye hvitt hos ensfargede, vanligvis hvitt 
i hodet (bliss), stort hvitt felt i brystet eller 
hvite tær. De fleste dommere vil trekke for 
generende hvitt. Enkelte blue roans kan 
fremstå som nesten sorte (litt avhengig av 
om de er i pels eller ikke) med bare noen få 
grå hår inne i mellom, og noen dommere 
reagerer på dette. På dommerkonferansen til NSK i 2013 og i dommerkompendiet for cocker 
står det at hunder med fargefeil normalt ikke skal ha høyere premie enn Good. Men det har 
forekommet at dommere har nullet hunder med fargefeil.

Det er veldig beklagelig at den norske standarden ennå ikke er blitt rettet. Det har hendt at folk 
som kjøper soble valper har fått høre at ”fargen er godkjent i Norge, men ikke i Sverige”, hvilket 
egentlig ikke stemmer. Sverige rettet sin standard da den internasjonale organisasjonen FCI 
gjorde det i 2011. FCI er alltid lojale til hjemlandets standard. Forhåpentlig kommer rettelsen 
snart i Norge!

Skrevet av Anne Buvik

Neshpo’s Oh Lala 
”Joy” NKK Tromsø. 

Joy har pelsfargen 
blue roan.

Neshpo’s Oh 
It’s A Blue 
(Mille) ble 

BIR, BIG OG 
BIS4 i Sjomen. 
Mille har også 

pelsfargen 
blue roan.

Liggavarres Dreamcatcher ble best in show i 
Piteå 17. mai. Denne hunden har pelsfargen 
rød/hvit.

Liggavarres Dreamcatcher ble BIM i Vænnes i 
Sverige.

NJV-15 Carillo Conrad Beck 

Rainstorm´s Latest News best in show ved NSKs 
utstilling i Rogaland. Rhino har pelsfargen blue 
roan. Når man har mye hvitt i denne pelsfargen 
sier man gjerne at hunden er lys blue roan.

Rainstorm´s Latest News ble best i rasen og 
norsk vinner 2015 (NV-15) . Best i motsatt 
kjønn (BIM) ble N UCH Charbonell Comette, 
eid av Elin Borgersen og oppdrettet av Sandy 
Platt. Foto kennel Westaway

Rainstorm Latest 
News BIS-vinner 
i Sverige. Foto 
Maria Åslund

Cocker spaniel-valp i fargen sobel

Basse på søks- og apportkurs i sommer. 
Basse er eid av Renate Brødreskift 
og har pelsfargen orange roan. 
Foto Wenche Randi Krogstad
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NYTT
Lise Tromsdal, Jamtlandsvegen 1305 7660 Vuku,  
Tlf. 47667325  E-mail: lisetromsdal@gmail.com

engelsk springer spaniel 

Så var vi her igjen – på oppløpet av det årets 
som har raset forbi i superfart. Det føles ikke 
så lenge siden at man satt i februar og meldte 
på til European Dog Show og ristet på hodet 
på grunn av den grusomt lange påmeldings-
fristen. Og her sitter vi flere måneder etter 
arrangementet fant sted og ser tilbake på 
resultatene. Og hvor ble det av tiden? Kort 
oppsummert så synes jeg det har vært et fint 
år. Jeg har vertfall storkoset meg på utstillin-
ger og arrangementer sammen med likesin-
nede under 2015. Og det er så koselig å bla 
gjennom juleannonsene i bladet og få et lite 
tilbakeblikk over alt folk har oppnådd som 
hundeeiere og oppdrettere. Snart er vi klare 
for 2016, men før den tid så må dere nyte det 
siste som er igjen av 2015. Ladd batteriene og 
sett dere nye mål for det nye spennende året J

 La oss starte i Mosjøen hvor det var 5 
hunder påmeldte for Nina Karlsdotter den 
15. August. Best I rasen ble High Score Just 
A Dancer, som eies av kennel High Score. 
BIM ble kennel kompisen High Score Top-
Model. Certet vant hannhunden High Score 
Let’s Make Love til Renate Hæg. Oppdrettere 
er AnnSofie og Susanne Öhman, Sverige. 
Tispecertet vant Barecho Over The Moon, 

hun eies av Anne Bakken. Vera er oppdrettet 
av Helene og David Björkman.

Dagen etter var det Kurt Nilsson som dømte. 
Denne dagen var det High Score Let’s Make 
Love (se tidligere) som vant BIR rosetten og 
ble senere Best In Show 2! BIM ble som dagen 
før veterantispen High Score Top-Model.

29. August stilte 12 hunder for dommer 
Leif Ragnar Hjorth på Støren. Unge Izira’s 
Afternoon Delight vant Cert, BIR og BIG2. 
Hun eies av Dina Arnevik og Tove Kaspersen, 
og er oppdrettet av Dina Arnevik. BIM 
rosetten vant Winton Moondance. Han eies 
av Hege og Vidar Sagmyr, og er oppdrettet av 
Vanja og Dag Harald Hassel. 

Samme dag var det også utstilling i Tromsø 
hvor to hunder stilte for Jurate Butkiene. Cert 
og BIR vant High Score Love For Sale til Elke 
Marie Bunk. Han er oppdrettet av AnnSofie 
og Susanne Öhman. Cert og BIM vant 
Nelvana’s Wild Thing. Hun er eid og oppdret-
tet av Siv Heidi Rognmo.

5. September var det påmeldt hele 58 hunder 
for Ray Smith, som er kjent for sine Melverly 
springer spaniels. Certet og den gjeve BIR 
rosetten var det den svenske hannhunden 
Barecho Play Now Pay Later som vant.  Senere 

mener jeg han plasserte seg som Best In 
Show 2. BIM vant Westaway The One And 
Only. Donna er eid og oppdrettet av Frank 
Bjerklund og Stig Arne Kjellevold. Tispecertet 
gikk til Russland og tispa Lordsett No Risk 
No Fun. Veldig gøy at det kom flere utstillere 
som bodde utenfor Norden! BIS oppdretter-
gruppe vant kennel Zelini, men oppdretter 
Heidi Fosberg. Best In Show bruks vant 
Zelini’s Corona Extra til Else Grindheim, hun 
er oppdrettet av Heidi Fosberg. BIR Veteran 

og Best In Show 2 vant Westaway Talk Of 
The Town. Han eies av May Britt Kjellevold 
og er oppdrettet av Frank Bjerklund og Stig 
Arne Kjellevold. BIR og Best In Show 2 valp 
vant Cocoline Dazzling Darling. Dakota er 
eid og oppdrettet av Lise Tromsdal og Hilde 
J. Kolstad. 

6. September va det tid for European Dog 
Show på Lillestrøm. Dommer for dagen 
var Svein Bjarne Helgesen. 67 hunder var 
påmeldt. Cert, CACIB og dermed europavin-
ner tittelen, samt BIR vant Jagger, High Score 
Just A Dancer (se tidl.) Cert, juniorvinner 
tittelen og BIM vant Mountjoy Tainted Trudy. 
Hun eies og er oppdrettet av Monica Jansson, 
Mountjoy, Sverige. CACIB og europavinner 
tittelen for tispene vant den finske tispen 
Adamant’s Take The Cake til Tarja Hovila, 
Adamants. Fire N’ Ice Magic Rythm vant 
juniortittelen blant hannene. Han eies av Lotta 
Claëson, kennel Fire N’ Ice. Veterantitlene 
vant Westaway Talk of The Town (se tidl.) og 
den svenske tispen Hjortrontopets Bonnie 
Taylor. BIR valp vant Zelini’s Back To The 
Future Han eies av Karolina Eliasson, og er 
oppdrettet av Heidi Fosberg. 

I Steinkjer den 12. september stilte 17 hun-

der for dommer Gunnar Nymann. BIR og se-
nere Best in Show 3 vant Winton Moondance 
(se tidl.) Cert og BIM vant Winton Make Me 
Smile. Bibbi eies av Anne Berit Jensen og 
er oppdrettet av Vanja Sliwa og Dag Hassel. 
Hannhundcertet vant Cocoline Dauntless 
Design som er eid og oppdrettet av Lise 
Tromsdal og Hilde J. Kolstad. BIR og BIG3 
valp vant en søt tispevalp fra kennel Mi-Mio. 

Dagen etter var det 11 hunder påmeldt 
i Hundorp for dommer Wera Hübenthal. 
Gårsdagens vinner Winton Moondance (se 
tidl.) gjorde igjen en fantastisk innsats og ble 
belønnet med BIG rosetten. BIM vant hans 
samboer Winton Brown Eyed Girl. Hun eies 
av Hege og Vidar Sagmyr, og er oppdrettet av 
Vanja Sliwa og Dag Hassel. Tispecertet vant 
Cool-Dog’s Fit For Fame. Hun er oppdrettet 
av Lisbeth Sandlund. 

19. september stilte 5 hunder for dommer 
Panos Demetriou i Sortland. Cert og BIR vant 
Zelini’s Speakers Corner. Hun eies av Hilde 
Kvandal og er oppdrettet av Heidi Fosberg. 
BIM vant Nelvana’s Easy Rider. Han er opp-
drettet av Siv Heidi Rognmo.

I Sortland den 20. september dømte Harry 
Tast fire hunder. Certet og BIR rosetten vant 

Nelvana’s Wild Thing (se tidl.) BIM vant hen-
nes kullbror Nelvana’s Easy Rider (se tidl.)

Den 19. september hadde også Norsk 
Spaniel Klub spesial i Skien. Dommer Jens 
Martin Hansen fikk 14 hunder til bedøm-
ming. BIR og Best In Show 2 vant Westaway 
Stop Press til Frank Bjerklund og Stig Arne 
Kjellevold. BIM vant hans samboer Westaway 
The One And Only (se tidl.) Hannhundcertet 
vant Zelini’s Body Talk som denne dagen ble 
Champion. Gratulerer! Han eies av Kristin 
Sehlmann og er oppdrettet av Heidi Fosberg. 
Tispecertet vant Costommade Mrs Dalloway, 
hun er eid og oppdrettet av Gunn Hoset. 
BIR veteran vant Costommade Sud Aviation 
Caravelle, også hun er eid og oppdrettet av 
Gunn Hoset. 

I Stavanger den 26. september dømte Rudy 
Feyaerts 20 springere. BIR og Best In Show 
3 vant Donna, Westaway The One And Only 
(se tidl.) BIM vant Westaway Stop Press (se 
tidl.) Hannhundcertet vant Merjano’s Good 
Feeling, han er oppdrettet av Marian Nossen. 
Tispecertet vant Lagopus Mutus For Your 
Eyes Only, hun er oppdrettet av Frank Vidar 
Kvelland. 

Dagen etter var det Norsk Kennel Klub 

2. Best i gruppen på Støren: Izira’s Afternoon Delight (CH Zelini’s Hattrick – Barecho Head Line)

Kennel Custommade med nykåret certvinne-
ren C. Mrs Dalloway og BIR veteran C. Sud 
Aviation Caravelle. 

BIR og BIM i Tromsø: High Score Love For Sale - Nelvana’s Wild 
Thing.

NSKs utstilling i Lethohallen med dommer Ray Smith. BIR Barecho Play Now Pay Later og BIM Westaway The One And Only.

Hundorp 13. september: BIR og BIG Winton Moondance 
og BIM Winton Brown Eyed Girl.

Tilbakeblikk fra i sommer: Custommade Anna Ancher 
BIG3 valp! 

Heidi Fosberg er ny spaltist i 2016. 
Stoff til spalten sendes til zelini@online.no
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utstilling i Stavanger. Der stilte 27 
hunder for dommer Karin Linde-
Klerholm. Gordon, Westaway 
Stop Press tok revansje med sin 
samboer Westaway The One And 
Only i kampen om BIR rosetten 
denne dagen. Hannhundcertet vant 
den danske eide hannhunden High 
Score Doctor Devil. Tispecertet 
og champion denne dagen ble 
Linmoor Endless Gold. Gratulerer! 

3. Oktober hadde Norsk Kennel 
Klub utstilling i Harstad. Der var 
Per Kristian Andersen dommer 
for 11 påmeldte hunder. Barecho 
Passion Play vant cert og BIR. Bella 
eies av Laila Govasli og er oppdrettet 
av Helene og David Björkman. Cert 
og BIM vant den finske hannhunden 
Baskethill’s King Of Joy.

10-11. Oktober var det tid for 
todagers utstilling i Bergen. Laurent Pichard 
dømte første dagen. Han hadde 12 hunder 
påmeldt. Zelfa’s Ariel vant cert og BIR. Hun er 
eid og oppdrettet av Laila Røneid. Veteranen 
Tom, Westaway Talk Of The Town (se tidl.) 
vant BIM. 

På spesialen dagen etter dømte Anne-Berith 
Waskaas 16 hunder. BIR, Best In Show 2 og 
Best In Show veteran vant Westaway Talk Of 
The Town (se tidl.) BIM vant Zelini’s Corona 
Extra (se tidl.) Tispecertet vant Barecho 
Pricky Peal, hun eies av Pia Eidenbom og er 
oppdrettet av Helene og David Björkman. 

Sist men ikke mins så sto Norsk vinner ut-
stilling for tur på Hamar. Der dømte dommer 
Lee Cox 52 springere. BIR og norsk vinner 
ble den svensk eide hannhunden Art-Wave’s 
Topdog. Barecho Glint of Gold tok hjem 
vinner tittelen og BIM rosetten, hun bor 
på kennel Barecho i Sverige. Juniortittelen 
og hannhundcertet vant Cocoline Definite 
Choice. Han eies av Åshild Aarhus, og er opp-
drettet av Lise Tromsdal og Hilde J. Kolstad. 
Kullsøsteren Cocoline Dazzling Darling (se 
tidl.) ville ikke være dårligere så hun vant 
også certet og juniortittelen. Stormbird’s The 
Countryman til Anne Buvik vant veteran vin-
ner tittelen. Det samme gjorde tispa Barecho 
Poetry In Motion til kennel Barecho. 

Jeg tar forbehold om feil – da jeg ikke kan 
sitte å lete etter alle gruppe/BIS plasseringen 
så jeg skriver de jeg mener å huske. Og da 
skjer det fort feil. Dessverre husker jeg få val-
peshow og valpevinnere fra denne perioden 
– og siden det ikke blir registrert i Dogweb så 
må dere huske å sende inn resultater av deres 
vakre valper! 

Kennel Engsoleia ønsker alle 
valpekjøpere og hundevenner en

… og et 
godt nytt år!

Vi planlegger 
valper til sommeren!

www.engsoleia.no  Kathrine Moen Bratteng
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Desperados Bitten

Best In Show 2 - High Score Let’s Make Love (CH 

High Score Flirting With Fire – CH Bimbik’s Finch) 

Ranautstillinga 2015.

Cert og juniorvinner på norsk vinner 
utstilling – Cocoline Definite Choice. 

(Foto Pia M. Olsen)

NKK Stavanger: BIR CH Westaway Stop Press – BIM CH Westaway The One And Only.

NSKs utstilling i Skien: BIR og 
Best In Show 2 CH Westaway 
Stop Press – BIM CH Westaway 
The One And Only.
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Kennel Zelfa 
ynskjer alle kvelpekjøparar og 
spanielvenner ei riktig god jul, 
med ynskje om eit godt og aktivt 2016!
Laila Røneid, Årdalstangen  Mobil: +47 952 77 145  
Mail: post@kennelzelfa.com Heimeside: www.kennelzelfa.com

                                                      2015 har vore eit aktivt år!
NSeVCH BH RL2 Desperados Zelda: 
                        - HP og prøvevinner blodspor, 2. pr. lydigheit kl 2, opprykk til kl 3 rallylydigheit
RL2 Zelfas Ariel: 
                        - godkjent JAL, cert og BIR, 2 x 1. pr. blodspor, 3. pr. kl 1 LP, opprykk til kl 3 rallyLP
Zelfas Arn        - godkjent JAL, Exc. utstilling, 1. pr. blodspor, 1. pr. rallylydigheit kl 1, 
Zelfas Arwen   - Cert og BIR
Zelfas Batman - BIR og BIG- 2 valp
Zelfas Batgirl   - BIM valp
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Ruth kjøljøljljlsfdaljljsflakjlkjsdfal 

Kennel 

N UCH SE U(U)CH N VCH 

Zelini`s Corona Extra—Tress 

Bis-brukshund og Godkjent jakt-
anleggsprøve. 

N DK UCH N VCH 

Bobwhite`s Acid Jazz—Fokus 

Etter en lang og fabelaktig sesong med 7 nye utstillingschampionat, 
på 4 flotte hunder, ønsker vi å takke  alle venner og kjente for 

trivelige stunder rundt utstillingsringen i inn og utland. 

God Jul og de beste ønsker for det nye året! 

N UCH SE U(u) CH DK UCH NORD UCH 
Bobwhite`s Midnight Dream—Ruth. 

Samt flere Bim plasseringer. 

N UCH Bobhwite`s Sparkling Bubbles—Asti 

Bir NKK Drammen. 

Kennel-Bobhwite.com Else K. Grindheim tlf. 957 63 455  

Kennel Desperado
engelsk springer spaniel 
for aktiv bruk
41 år med spaniels

 Vi takker våre valpekjøpere   
   for et utrolig aktivt år og 
   ønsker dere alle en riktig 
   god jul og et godt nytt år!
    Inger Handegård, Tlf +47 918 35 324

        E-post: kennel@desperado.no
     Hjemmeside: www.desperado.no 

Delta (Mirakel)                                         

NSVCH RL2             NSVCH RL2 Zelda                                                                        RL1 Damita     
Tingeling                  Zelda
11 år           

NORDVCH
RL2
Rochelle
(Chelly)

NVCH RL1 RKL2 Finnwin
(Yksi)

RL1 Finnair (
Lykke)                         

             NVCH Bitten

NVCH Alva                                                                                   

NORDVCH
RL2
Rochelle
(Chelly) 12 år)

Golden Girl                      Goldrush og Gunpowder
(Caylee)                             (Scampi og Gutten)                                       

Golden Gun
(Gurimalla)                                         

NVCH BH
NRLCH
Xmilla                                                

NUCH NVCH 
       BH Aya
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Pondus 

Theo 

Mali 

Isa 

En spesiell takk for i år til dyktige valpekjøpere som har 
deltatt i spesialsøk, JAL,  apport, blodspor + NM,  rally,   
LP,  utstilling, MH, praktisk  jakt og uformelle trenings- 
samlinger med sine  
Mi-Mio springere !  

Theo 

Mali 
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www.streamside.no

Kennel Streamside ønsker god jul 
og godt nytt år  2016 til alle 

spanielvenner og valpekjøpere! 

Vi er utrolig glad for alle våre dyktige valpekjøpere, også dem som ikke skaffer overskrifter,  
men som tar godt vare på hundene sine! Uten dere ville dette ikke vært mulig!

Og vi er fornøyd med vår egen «Fly» Winton i Vildensky med 1AK og 2 AK på jaktprøve. Det har ikke blitt så  
mange sjanser for deg å delta i år siden mor har dømt en hel del prøver. Takk til kennel Winton for en herlig jente! 

Pappa NJCH S. Kill Devil er mektig stolt. Takk også til Jaktspanielklubben for gode treningsmuligheter!
       

Vi planlegger valper i 2016 etter Fågeljägarens Crane (nr. 3 i NM) og Fly.  
Begge HD fri og øyenlyst ua.

Wenche Farstad og Knut Framstad - 
Bindingsveien 162, 1404 Siggerud, Norge, Tlf. 00 47 909 80 268

Fly med 
fasan

Kennel Streamside ønsker god jul 
og godt nytt år  2016 til alle 

spanielvenner og valpekjøpere! 

Vi gratulerer:
•	 Pernille van Grieken og Streamside’s X-Game, Peik, med 1AK og 1EK på  

jaktprøve og vinner av Norgesmesterskapet i spanieljakt 2015.

•	 Torun Thomassen og Streamside’s X-Belle, Belle, med  2x1AK og 1xEK og nr. to i NM.

•	 Ulf Westlund og Streamside’s X-Etera, Bittan, med  2x 1SKl m CK, Sverige.

•	 Nina Forus og Streamside’s Venture Bravo, Bravo, med framganger i agility og hopp som 
har resultert i tittelen AG1 AGH2, og med 1AK på jaktprøve i år.

•	 Ellen Saugerud Karlsen og Streamside’s X-Sheriff, Sheriff, med godkjent  
jaktanleggsprøve og prøvebest.

•	 Marian Janet Nossen og  Streamside’s Arracacia Engla,  med godkjent  
jaktanleggsprøve og prøvebest.

Fly med 
fasan

Tre dyktige jenter. Nina og Bravo, Torun og Belle og Pernille og Peik. Foto: Knut Framstad

www.streamside.no
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Dette året har jeg vært tilbake i  
ringen med en ung hund – og litt 
med to gamle. Jeg har kunnet glede 
meg over følgende gode resultater:
Euphrasia of Klamar Garden har vært vist sju ganger med 6xCK, 3xcert 
(inkl. storcert) og 1xres. CACIB i stor konkurranse. Nå tar hun pause frem til 
toårsdagen. På Europautstillingen i september ble hun nummer to i en stor 
juniorklasse. Hun er dessuten en blid og herlig hund å ha i huset, og viser stor 
kapasitet i skogen!

NVV-15 Stormbird’s the Countryman har vært vist to ganger i veteran, 
begge gangene med CK, og kan nå titulere seg Norsk Veteranvinner 15! Han 
er svært stolt!

Hans mor NUCH Stormbird’s a Rose for Lotta nærmer seg 12 år, men er 
stadig frisk og sprek og fikk CK på sin eneste utstilling i 2015.

God JUL ønskes spanielvenner  
og valpekjøpere, som nå alle har 
veteraner!

Kennel Stormbird

KENNEL StoRmbiRd
Anne Buvik, 1634 Gamle Fredrikstad
Tlf. 95966151
An-buvik@online.no

Medlemsbutikken

Aktivitetsklype kr 35,- 
Jakkenål kr 20,-
Bilstikkers kr 15,-
Jakkemerke kr 35,-

Spanielshåndboken
kr 198,- pr bok pluss porto 

Spanielpakken kr 150,-
Jakkemerke
Jakkenål
2 stk bilstikkers
Spanielshåndboken

Amerikansk Cocker
Spaniel kompendium

Cocker spaniel
Spaniel kompendium

Engelsk Springer 
Spaniel kompendium

Welsh Springer 

Spaniel kompendium

kr 55,- pr stk, pluss porto

Ved bestilling av : 
10-19 eksemplarer  gis 10% rabatt.
20 eksemplarer gis 15 % rabatt.
Egen avtale for klubbens avdelinger

Bestilling sendes: Halvor Støylen  E-post:  bestilling@spaniels.org
Tlf:  38 15 51 01 / 906 93 177 
Faktura vedlegges ved levering av pakken

Er du interessert i å lære mer om rasen din, 
og å forstå rasestandarden bedre? Skaff 
deg rasekompendiet for din rase. NSK har 
gitt ut fire kompendier, ett for hver av de 
største rasene, og de er blitt utrolig godt 
mottatt!

Kr 35,-

Kr 35,-

Kr 20,-

Kr 100,-
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NYTTwelsh springer spaniel
Silje Lindseth Havstein, 7770 Flatanger. 
Tlf: 41691818. Epost: silje_lh@hotmail.com

Utstillingsresultater
8. august hadde Norges Jeger- og Fisker-
forbund sin utstilling på Elverum med 
dommer Carina Östman. BIR ble Eastfarm’s 
Pinocchio, som også vant certet. Eastfarm’s 
Indian Summer ble BIM med Cert.

15. august  var arrangerte Vefsen Hundeklubb 
utstilling i Mosjøen hvor Nina Karlsdotter 
dømte. Der ble Umanioras Helle (eier: Bodil 
Robertsen) BIR
16. august hadde Rana Trekk- og Brukshund-
klubb sin utstilling. Dommer Kurt Nilsson 
dømte. Umanioras Helle fortsatte i fin stil og 
ble også BIR denne dagen. 

4. september var det klart for dobbelutstilling. 
Først i Letohallen arrangert av Norsk Spaniel 
Klub med dommer Tamas Jakkel som fikk 17 
welsh til bedømming. BIR med cert  gikk til 
Don’s Prolog, og junioren Benton No Ducks No 
Glory  (eier: Marjo Jaakkola) ble BIM med cert.

5. september var det endelig tid for European 
Dog Show! Claudio De Giuliani fikk 26 
welsh til bedømming. På denne ustillingen 
ble det ikke gitt ck, og bare klassevinnerne 
gikk videre. Sällebäcks Canestrello (eier: Tina 
Ratcovich) ble BIR og Welsford´s Notting Hill 
Deluxe (eiere: Carsten Sörensen og Urban 
Pettersson) ble BIM.

12. september hadde Steinkjer Hundeklubb 
utstilling. Gunnar Nymann dømte og Red 
Creeks Kosmonova (eier: undertegnede) ble 
BIR.

19. september dømte Panos Demetriou på 
utstillingen til Sortland Hundeklubb.  Der ble 
Dhen´s Keiser Vespasian (eier: Anita Olsen) 
BIR med cert. 

Det var også NSK-utstilling i Eidangerhallen 
19. september. Dommer  var Jens Martin 
Hansen. Westaway Beggars Belief  (eiere: 

Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold) ble 
BIR og hans kennelsamboer Westaway Up 
The Game ble BIM. 

20. september ble Badgers Drift Magic (eier: 
Line L. Nilsen) Me BIR for dommer Erwin 
Deutscher på Bjerkvik Hundeklubb sin utstil-
ling på Sortland.

26. september var det nok engang spani-
elklubbutstilling der kennelsamboerne fra 
Westaway stod igjen til slutt. Denne gangen 
ble Westaway Up The Game BIR og Westaway 
Beggars Belief ble BIM for dommer Rudy 
Feyaerts. Dhen´s Keiser Claudius (eier: Heidi 
Baldersheim) vant hannhundcertet.

27. september dømte Karin Linde-Klerholm 
på NKK Rogaland. Der ble Westaway Beggars 
Belief BIR med cacib og senere BIG-2, og 
Dhen´s Keiserinne Lady Pink (eier: Denise 
Fagervik) ble BIM med cacib. Inka fikk også 

sitt siste cert og ble norsk ut-
stillingschampion. Gratulerer 
så mye!

3. oktober var det NKK-
utstilling i Harstad. 6 welsh 
stilte for dommer Per 
Kristian Andersen. BIR 
med cert ble Wild Fellow´s 
Sinfonia.  

10. oktober hadde 
Bergens Selskaps- og 
Brukshundklubb utstilling. 
Dommer Laurent Pichard 
satte opp Dhen´s Keiserinne 
Lady Pink til BIR.

11. oktober dømte Anne-
Berith Waskaas  på NSK avd. 
Hordaland sin utstilling. Dhen´s 
Keiserinne Lady Pink fortsatte på topp og ble 
BIR og senere BIS-4! 

17. oktober var det Norsk Vinnerutstilling på 
Hamar med dommer Stig Arne Kjellevold. 
Hele 17 welsh var påmeldt. BIR med cacib 
denne dagen gikk til Casein´s Autumn Breeze 
(eiere: Geir Aronsen og Lars Ellingsen),  og 
BIM med cacib  ble Art Gesons Elektra (eier: 
Elisabeth Gustafsson). Tispecertet gikk til 
Casein´s Mile High og Hannhundcertet gikk 
til Welford´s I´m Number One(eiere: Carsten 
Sörensen og Urban Pettersson).  

Pippi (NORD VCH N DK UCH BH NVV-14 
NNV-15 Hammalgårdens Gleam of Light) 
(eier: Mette B. Evensen) gjør det godt i vete-
ranklassen. På utstillingen til Gudbrandsdalen 
Hundeklubb ble hun BIS-2 veteran! BIS-
veteran ble dømt av Marit Sunde.  På norsk 
vinnerutstilling på Hamar fikk hun også 
veteranvinnertittelen! 

Linn Andersen og Tia fortsetter å samle resul-
tater. Siden august har hun hentet hjem 2 CERT 
i Rallylydighet og et CERT i Agility hopp, noe 
som er en meget stor prestasjon da det er veldig 
tøff konkurranse her. På toppen av dette har hun 
også bestått jaktanleggsprøven, der dommer 
Anders Brunvoll skrøt masse av feltarbeidet til 
Tia. Gratulerer så mye med de gode resultatene!  

  
I tillegg til Tia har også Tollerstemmen's Paco 
(eier: Christine Øverli Eriksen), Churnwood 
High Hopes (eier: Mette B. Evensen) og Red 
Creeks Kosmonova  (eier: undertegnede) 
bestått jaktanleggsprøven i høst. 

Tia nyter sola

Lotta og Pippi med en liten julehilsen

Lotta på jaktanleggsprøve

Dafydd ble BIR og BIG-2

Veteranene Pippi og Jaffa på NKK Hamar 

Hei alle sammen!
Så var det jul igjen da! Tiden flyr når 
man har det gøy, i hvert fall når man 
reiser land og strand for å delta på 
ulike hundeaktiviteter. 2015 har vært 
et spennende og innholdsrikt år, og 
det er morsomt å se at flere welsh 
hevder seg i de ulike hundesporte-
ne. Jeg gleder meg til å se hva 2016 
bringer, og håper på masse bidrag til 
spalten i det nye året. Jeg ønsker dere 
alle ei riktig god jul, og et spennende 
og godt nyttår!
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bilde til høyre

Mestvinnende engelske springer spaniel  2015       
Norsk Dansk UCh Westaway The One And Only
etter Norsk UCh Westaway Black Jive
under Norsk UCh Westaway Moment of Magic 

bilde under 

Nummer 2 mestvinnende engelske springer spaniel 2015 
Norsk UCh Westaway Stop Press
etter Norsk UCh Westaway Good News
under Westaway Best Foot Forward
     
bilde nede til høyre

Nummer 2 mestvinnende welsh springer spaniel 2015 
Norsk UCh Westaway Beggars Belief
etter GB Sh Ch Ferndel Aeron Magregor
under Norsk Dansk UCh JWW-08 Westaway Reds Have More Fun

Westaway

Vi ønsker alle en riktig 
fin jul og det beste for det nye året

99 champions av
eget oppdrett

Her kommer Norsk Dansk UCh Westaway The One And Only og Chetruda Secret Asset for Westaway

	  

NUCH SE U(u)CH NVCH SEVCH 
Red Creeks Kosmonova 
“Ezzi” 
3 x BIR 
CACIB 
1.pr m/HP på blodsporprøve 
Godkjent jaktanleggsprøve 

Cocoline Counting Stars 
“Celia” 
CERT 
Godkjent jaktanleggsprøve	  
	  

Vi planlegger welshvalper i løpet av våren 2016!  
Mer info om dette på hjemmesiden vår. 

	  

www.Kennelzenova.webnode.com	  
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NYTT
Bente Aase Duckett Eskemyrveien 21a  4310 Hommersåk
Tlf: 92087517 /  51323772 E-mail: benteaase@hotmail.com

øvrige spaniel

40 Våre spaniels 

HEI ALLE SAMMEN!

Så har vi kommet til årets siste nummer av 

Våre Spaniels og den øvrige spalten. Som 

dere vil se, så har jeg gjort noen forand-

ringer. Alle de øvrige utstillingsresultatene 

er nå samlet, og dette er noe jeg har måtte 

gjøre for å få mer plass i spalten. Håper 

dere synes det ser greit ut. 

Ønsker dere en fin vinterstid,  

en Riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

Bente Aase Duckett

Norges Jeger- og Fiskeforbund 
arrangerte sin årlige utstilling i forbin-
delse med de Nordiske Jakt- og fiske-
dagene i Elverum helgen 7.-9. august. 
Elverumsutstillingen er en av Norges mest 
anerkjente og største jakthundutstillinger med 
over 700 hunder fordelt på ca. 20 raser, og har 
gjennom årene blitt et naturlig møtested for 
jakthundfolket. Lørdag 8. august var dagen for 
utstillingen. Eva Nielsen fra Sverige dømte og 
resultatene ble som følger:

Clumber spaniel
Clumme Mr’ Horton- Exc.JK 1.JKK CK CERT 
1.BHK BIR
Dommer: Carina Östman, Sverige.

Field spaniel
Vätterbygdens Frans Schubert- Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BHK BIR
Fieldfare Vila Emilia- Exc.AK 1.AKK

Trondheim Hundefestival 
gikk av stabelen helgen 29.-30. august på 
Støren Idrettspark. Arrangør var Trøndelag 
Selskapshundklubb, og Leif Ragnar Hjort fra 
Norge dømte. Spanielrasene deltok på lør-
dagens utstilling og de øvrige var representert 
med følgende:

Clumber spaniel
N UCH DK U(U)CH NJV-13 DKJV-13 DKV-
13 Clumbraise Roseanna- Exc.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK BIR

Norsk Spaniel Klub
arrangerte utstilling med utdeling av storcert 
i forbindelse med European Dog Show 2015 i 
Letohallen lørdag 5. september. Dommer for 
samtlige av de øvrige spanielrasene var Tamas 
Jakkel fra Ungarn, og resultatene ble som følger:

Clumber spaniel
Spice Twice As Sly As A Fox- Exc.JK 1.JKK 
CK CERT 1.BHK BIR
SE U(U)CH N UCH Finjv-13 Nordj Bonny 
Boy Od Bilych Jelenu- Exc.CHK 1.CHKK CK 
2.BHK
NORD UCH N SE VCH WJW-14 Sempre 
Felicita Bimbik’s Amor- Exc.CHK 2.CHKK 
CK 3.BHK 
CHAMP Oldri Angel Of Dreams- Exc.CHK 
3.CHKK CK R.CERT 4.BHK
N UCH DK U(U)CH NJV-13 DKJV-13 DKV-
13 Clumbraise Roseanna- Exc.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK BIM
CIB CIE NORD SK IE EE LV LT HU WW-09 
EUW-09 FINW-07-08-09-10 HEW Bumbaa 
Medvedi Smecka- Exc.VTK 1.VTKK CK 
2.BTK
LVJW-15 BALTJW-15 Spice Twice Kittiwake - 
Exc.JK 1.JKK CK CERT 3.BTK
Clumbus Freisa- Exc.JK 2.JKK CK R.CERT 
4.BTK

Valper 6-9 måneder
Kennel Libell stilte her med to valper. 
Hannvalpen Libell´s Crazy Clown ble BIR- og 
BIS valp mens tispen Libell´s Crazy Kind of 

C.I.B. NORD DK S (u) N UCH AGI AGHI 
AGHII NV-13 NORDV-14 Brown Clown 
Sune Safir- Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK 
BIM

Sussex spaniel
DKCH(U) INTCH(U) KBHV-13-14 KV-13 
DKKV -13-14 Marquell Replay- Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BHK BIR
DKCH(U) DKV-14 Sunke Wakan Huili-huili- 
Exc.CHK 1.CHKK CK CERT 1.BTK BIM
DK CH Kolumia Of Yachtsman’lodge- Exc.
CHK 2.CHKK CK R.CERT 2.BTK

European Dog Show 2015 
ble en hundefest uten like. I tidsrommet 4.-6. 

september stilte 11 879 hunder og hele 51 
land var representert. De øvrige spanielrasene 
talte 59 voksne og to valper. 

Amerikansk vannspaniel
BIR - N FI EST BALTW-12 Afire`s Aint No 
Rodeo Girl

Clumber spaniel
BIR - SE U(U)CH N UCH NJV-14 
NORDJV-14 Wildclumbs Because Of Love
BIM - NORD UCH N SE VCH WJW-14 
Sempre Felicita Bimbik’s Amor
Beste Junior - Clumbraise You Are The One
Beste Veteran – FIN HU N S EE CH EUW-08 
Bumbaa Medvedi Smecka

Beste Valp - Sine Ira Kaprys Rejenta
Beste oppdrettergruppe – Kennel Spice Twice
Dommer: Frank W Bjerklund

Field spaniel
BIR – C.I.B FI SE EE FIJW-12-13 HEW-13 
WW-14 SEW-14 Wolfsong Aphrodite
BIM – CIE MULTI CH MULTI W Lord 
Avalon For Fortune Favoured
Beste Junior – Winterbourne Moonlight 
Valley
Beste Valp - Hasaty’s Dream Star
Beste oppdrettergruppe – Kennel 
Winterbourne
Dommer: Hans Van Den Berg

Irsk vannspaniel
BIR - USCH DK CH (U) JWW14 DKK 14 
Poole’s Ide Here I Am-This Is Me
BIM – NJV-14 NORDJV-14 NV-14 Curlyco 
Hot Hot Hot
Beste Junior – J CH PL MK MD Curlyco 
Dazzling Dancer
Beste Oppdretter – Kennel CurlyCo
Dommer: Frank W Bjerklund

Sussex spaniel
BIR - DKCH(U) INTCH(U) KBHV-13-14 
KV-13 DKKV -13-14 Marquell Replay
BIM – SV-15 Pelydryns Proud Mary
Beste Junior - Remedi’s Love Story At Labry 
Berry
Dommer: Frank W Bjerklund

Gudbrandsdalen Hundeklubb 
stod for arrangementet som fant sted på 
Flatmoen Idrettspark i Hundtorp 13. septem-
ber. En av de øvrige rasene deltok og Wera 
Hübenthal dømte.

Irsk vannspaniel
Cranking’s Quattro Bella- Exc.AK 1.AKK CK 
CERT 1.BTK BIR
Denne tispen kommer fra Cranking´s Kennel 
i Sverige, og tar jeg ikke feil så bor hun her 
i Norge. Hun er født 17. august 2010 og et 
resultat av en parring mellom Brown Clown 
Zigge Zirkon og Cranking’s Cooler. Så moro å 
oppdage ”nye” hunder, og er vi heldige så får 

Beauty ble BIM. Dommer var Ray J Smith fra 
England. I BIS finalen dømte Tamas Jakkel.

Field spaniel
INT N UCH SE U(u)CH NJV-11 NORDV-14  
Winterbourne Special Design- Exc.CHK 
1.CHKK CK 1.BTK BIR
Jeanne D’arc To Winterbourne Du Kreiker- 
Exc.JK 1.JKK CK 2.BTK
Maxfield Lex- Exc.JK 1.JKK CK CERT 1.BTK 
BIM
Winterbourne Moonlight Valley- Exc.JK 
2.JKK CK 2.BHK
Maxfield Laser- Exc.JK 3.JKK

Valp 6-9 måneder
HaSaTy´s Dream Star gjorde det hun skulle 
i ringen for den engelske dommeren Ray J 
Smith og ble BIR valp. Senere i BIS finalen ble 
hun 4.BIS valp. Her dømte Tamas Jakkel.

Irsk vannspaniel
USCH DK CH (U) JWW14 DKK 14 Poole’s 
Ide Here I Am - This Is Me- Exc.CHK 
1.CHKK CK CERT 1.BTK BIR
Curlyco Dazzling Dancer- Exc.JK 1.JKK CK 
R.CERT 2.BTK

Clumme Mr´Horton – cert og BIR på 
Elverumsutstillingen 8.september. 

Winterbourne Special Design og Maxfield Lex - 
BIR og BIM på NSK i Letohallen 5. september og 
BIR og BIM på DKK i Herning 31. oktober

HaSaTy´s Dream Star- BIR- og 4.BIS valp på 
NSK i Letohallen 5.september.

Marquell Replay- BIR på NSK i Letohallen og 
EUW-15 og BIR på EuroDog. 

Poole´s Ide Here I Am- This Is Me og Brown Clown Sune Safir- BIR og BIM på NSK i Letohallen.

Wolfsong Aphrodite og Lord Avalon For Fortune Favoured - BIR og BIM på European Dog Show, Oslo
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NYTT øvrige spaniel

vi kanskje med tiden høre mer fra henne.

NSK avd. Telemark
Med Europavinner-helgen fremdeles friskt i 
minnet inntok spanielfolket Eidangerhallen 
og NSK avd. Telemark sin utstilling lørdag 
19. september. Dette var avdelingens andre 
utstilling av året og to av de øvrige spanielra-
sene var representert. Dommer for dagen var 
danske Jens Martin Sletting Hansen.

Clumber spaniel
NORD UCH N SE VCH WJW-14 EUW-15 
Sempre Felicita Bimbik’s Amor- Exc.CHK 
1.CHKK CK 1.BHK BIR
N UCH NV-13 NORDV-14 Clussex Beautu 
Queen Of Libell- Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BTK BIM
N UCH DK U(U)CH NJV-13 DKJV-13 DKV-

13 Clumbraise Roseanna- Exc.CHK 2.CHKK 
CK 2.BTK

Valper 6-9 måneder
Libell´s Crazy Clown BIR- og BIS valp. 

Field spaniel
Winterbourne Dark Moon Rising- Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK BIR

NSK avd. Rogaland
26.-27. september var det duket for dobbel 
utstillingshelg i Rogaland. NSK avd. Rogaland 
var først ute med sin høstutstilling som i år 
var lagt til Høyland skole i Sandnes. Dommer 
var Rudy Feyaerts fra Belgia.

Field spaniel
Maxfield Lex-Ecx.JK 1.JKK CK 2.BHK

SE VCH DK CH DKJV-14 DKV-14 Noblefields 
Cognac And Kisses- Exc.CHK 1.CHKK CK 
CERT 
1.BHK BIM
Jeanne D´Arc To Winterbourne Du Kreiker- Exc.
JK 1.JKK CK 1.BTK BIR
INT N UCH SE U(u)CH NJV-11 NORDV-14 
Winterbourne Special Design- Exc.CHK 
1.CHKK CK 2.BTK
I BIS-finalen plasserte fielden seg som 2.BIS sam-
tidig som hun også ble beste rogalandseide hund.

Valper 6-9 måneder
Her stilte to tispevalper, HaSaTy´s Dream Star 
og HaSaTy´s Dream Sky. Sistnevnte trakk det 
lengste strået og ble BIR og 2.BIS valp.

NKK Rogaland
Dagen etter var det NKK avd. Rogaland sin 

tur. På Orre idrettsanlegg denne søndagen var 
det som dagen før fieldene som representerte 
de øvrige spanielrasene. Dommer var Svein 
Bjarne Helgesen fra Norge.
Maxfield Lex-Ecx.JK 1.JKK 
SE VCH DK CH DKJV-14 DKV-14 
Noblefields Cognac And Kisses- Exc.CHK 
1.CHKK CK CERT 1.BHK BIR
Jeanne D´Arc To Winterbourne Du Kreiker- 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BTK BIM
INT N UCH  SE U(u)CH NJV-11 NORDV-14 
Winterbourne Special Design- Exc.CHK 
1.CHKK CK 2.BTK
BIR-hunden som sammen med sin eier var 
kommet over fra Danmark denne helgen fikk 
storcertet og ble N UCH. Vi gratulerer!

Valper 6-9 måneder
Her stilte de samme to tispevalpene fra gårsdagens 
utstilling, HaSaTy´s Dream Star og HaSaTy´s 
Dream Sky. HaSaTy´s Dream Sky ble også denne 
dagen BIR. 
Bergen Selskaps- og Brukshund Klubb 
hadde sin årlige utstilling 10. oktober i Bøneshallen 
på Bønes. Dommer var Laurent Picard fra Belgia. 

Field spaniel
Maxfield Laser- VG.Jk 1.JKK

Valper 6-9 måneder
HaSaTy´s Dream Star ble BIR.

NSK avd. Hordaland
Dagen etter dømte Anne-Berith Waskaas i 
Fjellangerhallen på NSK avd. Hordaland sin 
utstilling. Resultatene der ble som følger:

Field spaniel
Maxfield Laser- Exc.JK 1.JKK

Valper 6-9 månede
HaSaTy´s Dream Star- BIR- og 3.BIS valp

NKK Harstad
NKK inviterte til nasjonal eksteriørutstilling 
helgen 3.-4. oktober i Harstad. Her ble det 
delt ut stor-cert, men ikke cacib. Utstillingen 
fant sted i Medkilahallen hvor Per Kristian 
Andersen fra Norge på søndagen dømte 
følgende av de øvrige spanielene.

Irsk vannspaniel
Curlyco Dandy Andy- Exc.UK 1.UKK

Norsk vinner-utstilling på Hamar
NKK sin siste internasjonale utstilling og 
Norsk Vinner 2015 gikk av stabelen 17.-18. 
oktober i Vikingskipet på Hamar. Tre av de 
øvrige spaniel rasene var på plass, alle til be-
dømming hos vår egen Stig Arne Kjellevold. 
Han dømte som følger:

Clumber spaniel
NORD UCH N SE VCH WJW-14 Sempre 
Felicita Bimbik’s Amor- Exc.CHK 1.CHKK CK 
1.BHK CACIB BIR
NORD S (u) N DK UCH  Don’s Blogspot- Exc.
CHK 2.CHKK CK R.CACIB 2.BHK
Clumme Mr’ Horton- Exc.JK 1.JKK
N UCH DK U(U)CH NJV-13 DKJV-13 DKV-
13 Clumbraise Roseanna- Exc.CHK 1.CHKK 
CK 1.BTK CACIB BIM
Clumbraise You Are The One- Exc.UK 1.UKK 
CK CERT 2.BTK R.CACIB
N UCH NV-13 NORDV-14 Clussexx Beauty 
Queen Of Libell- Exc.CHK 2.CHKK CK 3.BTK
NJV-14 NORDJV-14 EUW-15 Wildclumbs 
Because Of Love- Exc.CHK 3.CHKK CK 
4.BTK

Field spaniel
CIE NORDUCH SE U(U)CH DK UCH NO 
UCH DK V-13 NORD V-11 NO V-11-12-13-14 
SE V-11-12-15 Winterbourne Itsy Bitsy Spider- 
Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BTK CACIB BIR

Fieldfare Vila Emilia- VG.AK 1.AKK
EUJW-15 Winterbourne Moonlight Valley- 
Exc.JK 1.JKK CK 1.BHK BIM

Irsk vannspaniel
Poole’s Ide Whirlwind At Aquatikus- Exc.AK 
1.AKK CK CERT 1.BTK CACIB BIR
Cranking’s Quattro Bella- VG.AK 2.AKK
Brown Clown Sune Safir- Exc.CHK 1.CHKK 
CK 1.BHK CACIB BIM

Dansk Kennelklubb 
sin internasjonale dobbelutstilling  i Herning, 
Danmark gikk av stabelen 31. oktober- 1. 
november. Lørdagen dømte Ralph Dunne, 
og på Dansk Vinner på søndagen dømte Des 
Manton, begge fra Irland. To fielder fra Norge 
var påmeldt denne helgen. 
Undertegnedes INT N UCH SE U(u)CH 
NJV-11 NORDV-14 Winterbourne Special 
Design ble begge dagene BIR og kunne reise 
hjem til Norge som ny Nordisk- og Dansk 
utstillingschampion, samt DKV-15. Junioren 
Maxfield Lex reiste hjem med 1 x BIM og det 
danske certet i bagasjen. 

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder 
og tekst i året som har vært. Jeg har satt stor 
pris på det! 

Bente Aase Duckett

Fieldtreff etter utstilling. Fra venstre: Maxfield Lex, HaSaTy´s Dream Star, Noblefields Cognac And Kisses, Jeanne D´Arc To Winterbourne Du 
Kreiker, Winterbourne Special Design, Winterbourne Over The Moon og HaSaTy´s Dream Sky

Winterbourne Itsy Bitsy Spider og Winterbourne Moonlight Valley - BIR og BIM på Norsk Vinner-utstilling, Hamar.

Noblefields Cognac And Kisses og Jeanne D´Arc To Winterbourne Du Kreiker- BIR og 
BIM på NKK avd Rogaland. 

HaSaTy´s Dream Sky- BIR- og 
2.BIS valp på NSK Rogaland, og 
BIR valp på NKK Rogaland.
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I 2015 har Molly oppnådd 
følgende:

• Nordisk- og Dansk 
Utsti llingschampion

• DKV-15
• Norsk- og Svensk 

Viltsporchampion
• 3. BIS NSK avd. Agder
• 4. BIG NKK Kristi ansand

Julehilsner fra 
Bente, Molly og Frida

www.fi elds-of-joy.com

Brukshundspalta

Frist for å sende inn stoff til spalta er 
som til resten av bladet. Se side 2. 

Stoff til spalta sender du til:
inhand@online.no

BrukshundspaltaFantastiske resultater fra
rallylydighetsringene
Utrolig mange spaniels har konkurrert rally siste månedene og det har formelig 
haglet med cert, titler og pall-plasseringer. Her kommer en kort oppsummering.

Mange spaniels med nye rallytitler
I midten: NKK Nordvestlandet har arrangert regionmes-
terskap i både blodspor, AG, LP og rally. To av rallytit-
lene gikk til spaniels; Klasse 1 ble vunnet av RL1 RL2 
Desperados Finnwin til Inger Handegård og klasse 2 
ble vunnet av RL2 Zelfas Ariel. Finnwin har flere ganger 
vunnet både klasse 1 og 2. 

Over: På Hamar fikk cockeren Mainel`s Winter Sun 
til Magni Stenen sin RL2 tittel. Vant klasse 2 gjorde 12 
år gamle NORD VCH Desperados Rochelle til Inger 
Handegård og hun fikk også sin RL2 tittel. Andre spa-
niels med nye titler som vi ikke har bilde av her er RL1 
Fjordgløtts Belezza til Sissel Yte Eide og NVCH RL1 
Fjordgløtts Bonnie til Elin-Anita Gjerde.

NSVCH BH Kahill’s Black 
Nightshade til Ellen Getz 
Wold vant sitt første cert på 
dobbeltstevne på 
Nordfjordeid  

RL3 Catchio’s Blue 
Shadow  til Lise-Lotte 
Gundersen vant sitt første 
cert i Drammen, en uke etter 
at han fikk sin RL3 tittel.

El-Sjoko til Ida 
Anette Norheim 
vant sitt andre 
cert i Bø med 200 
poeng!!! 

RL3 AGH2 AG2 AGH3 Yxsjöstugans 
Tia til Linn Therese Andersen har virke-
lig slått til I høst. To rally-cert og ett 
hopp-cert i agility. Hun har også bestått 
JAL og har 1. premie i lydighet kl. 1.

NRLCH NVCH BH 
Desperados Xmilla og NUCH 
NVCH BH Desperados Aya 
til Inger Handegård har hatt en 
knall sesong. Xmilla har vunnet 
sitt fjerde rally-cert i år (nr. 5 
totalt) og Aya har vunnet sitt 
andre. De plasserte seg som nr. 
2 og 3 på NSK’s stevnet i Årdal.

Til høyre:
Magni Stenen har også ført 
sin springer RL1 Desperados 
Damita til ny rallytittel - noe 
Damita ble hoppende glad for.



Brukshundspalta

Norsk Spaniel Klub avdeling Sogn og Fjordane skrev historie 
da de arrangerte første rallystevne i NSK regi. Det var påmeldt 57 hunder 
lørdag og 53, og hele 12 av disse var spaniels. Flere medlemmer i klubben fikk 
1. premie, nye titler og kom på pallplass. På søndagens stevne var det ”lan-
gører” på de tre første plassene i klasse 2. Fra venstre nr. 2 Inger Handegård 
med NVCH RL1 RL2 Desperados Finnwin, Laila Røneid med vinner NSeVCH 
BH RL2 Desperados Zelda, og nr 3 Marie Hesjedal med NVCH BH AD RL2 
Lochaline’s Magic Lantern. Alle tre med ny RL2 tittel! Bak dommer Kirsti Kahrs 
som var imponert over nivået på hundene og gav mange lovord om stevnet.

Jaktcocker med LP1 tittel
Hunters Guilds Fabbri (Jippi) ) til 
Ida Anette Norheim har oppnådd tre 
x 1. pr. i LP kl 1 på under en måneds 
tid. Hun debuterte ved Ølen, Etne og 
Vindafjord Hundeklubb med hele 191 
poeng og ble klassens vinner.

Brain and beauty
15 måndeder gamle Izira’s Afternoon 
Delight (Wanda) har i løpet av en 
uke klart godkjent jaktanleggsprøve, 
godkjent BK apport, 1.pr med HP på 
blodspor, cert og BIR og fikk Cert på 
utstilling. Eier og fører er Tove Kasper-
sen

Tor Erling Egedahl fra Stryn og Hor-
nindal lensmannskontor i Sogn og 
Fjordane og springer spanielen Theo 
vant NM for narkotikahundar. En dob-
beltseier for Tor Erling siden det ikke er 
så lett å få ”urban” og hyppig trening i 
ei lita vestlandsbygd der hundefører er 
vanlig politibetjent og har mange andre 
jobber som må gjøres i tillegg til å 
trene og føre hund og fordi Theo ennå 
ikke har fylt 2 år og akkurat er godkjent 
som narkotikahund! Theo gikk opp til 
eksamen og besto denne kun to uker 
før NM-konkurransen. En utrolig bra 
prestasjon der Theo var yngste hund 
av de 18 som var med. Neste år skal 
disse to representere Norge sammen 
med nr. 2 i nordisk mesterskap for 
narkotikahunder. 

Spaniel vant NM for 
narkotikahunder

Amerikanere med RL2-titler
I Drøbak 12.09 startet 29 hunder i 
klasse 2. NVCH RL1 RL2 Carillo 
Aspire (Muffin) til Hilde Rognlien ble 
nr. 3 med 195 poeng. RLI RLII States-
man In The Pocket (Patrik) til Bente 
Nordahl Langsø ble nr. 4 med 194 
poeng. Begge fikk sin tredje 1. premie 
i klassen og dermed sine RL2-titler. Nå 
trenes det til å starte i klasse 3. 

Allsidig working springer!
Fantin’s Whinny til Helene Berglund 
får virkelig lov til å prøve seg på ulike 
aktiviteter! Hun konkurrerer i B-spor 
på NBF’s brukshundprøver. Hun går 
blodspor og ble nr. 2 og beste spaniel 
på NM i år. Hun går i elite i lydig-
het, og nå går hun også rallylydighet 
med suksess! Etteranmeldt til første 
stevne,  hurtiginnlæring av innsitt foran 
og resultatet ble 197 poeng og nr. 3 i 
klassen. Første forsøk i klasse 2 endte 
med disk, men andre forsøke resul-
terte i nr. 2 i klassen med 198 poeng 
og opprykk til klasse 3! 
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Hundens 
beste
julegave
Den koster ikke mange penger, du 
får tak i den over alt, du kan gi den 
til hunden din uansett om den er 
gammel eller ung, og alle hunder vil 
sette pris på å få dette. Det handler 
om TID! TID dere gjør ting SAMMEN.

Du kan ikke kjøpe deg 
til god samvittighet
Åh - hunden må også få en julegave 
tenker du kanskje midt oppi alt julekavet. 
Den må få noe fint den også. Den får 
kanskje en ny, fin leke som koster flesk 
som den egentlig ikke bryr seg så mye. 
Eller kanskje en fin hundeseng. Eller 
noe ekstra godt å spise som blir slukt 
fortere enn svint (og gir den dårlig mage 
etterpå...). 

Husk da på at hunden bryr seg katten 
om hvor mye leka koster, bare DU leker 
SAMMEN med den. Det ekstra gode å 
spise kan med fordel deles opp i små 
biter. Så bruker dere tid sammen på å 
trene og du porsjonerer ut godisen i små 
biter. DA er det ekstra godt å komme 
hjem etterpå for å slappe av i hunde-
senga, det kan jeg love deg!

Vi bruker mye penger på ting hunden 
egentlig ikke har stor glede av
Den beste hundeleken jeg har for tiden 
er en liten gulvmopp kjøpt for 40 kr på 
europris. Den henger i enden av et 
to meter langt tau som har en løkke i 
enden. Moppen er jo ikke morsom i seg 
selv, men når jeg gir liv til moppen slik at 
den ligner en flytende kanin, DA er det 
morsomt å leke da! Denne leken bruker 
vi som belønning når vi trener. 

Jeg har mange fine, dyre leker, men 
ingen har falt like godt i smak som denne 
lille ”snor-moppen”. Den er liten nok til 
å stappe i baklomma på treningsvesten 
og så billig at jeg aldri er redd for at den 
skal bli ødelagt dersom leiken blir vel 
heit.

Ball er alltid populært
Hos meg var ball en forbruksvare helt til 
jeg kjøpte en Starmark Foam Ball etter 
at noen reklamerte så varmt for denne. 
Jeg var skeptisk for ballen var lett og 
myk og ”balldreperen” min elsker å 
ordentlig tygge på den på vei inn til meg 
etter  at hun har fått ballen kastet som 
belønning under trening.

Men utrolig nok har jeg den samme 
ballen ennå og det er garantert fem år 
siden den ble kjøpt inn! For en 100-
lapp har du fått en spennende dra-leke 
og en ball som fungerer lenge. 

Godbiter må være gode
HVOR gode varierer alt etter hva du 
trener på. Mine hunder er generelt 
glade i mat, men de kjenenr godt 
forskjell på Priors røkte kylling og 
kalkunpølser og grillpølser fra et 
lavprismerke. Det er ikke MYE pølser 
det blir i løpet av ei uke, men det er 
greit å bruke godbiter av god kvalitet. 
Svenske kjøttboller faller også i smak 
og blodpølse skåret i biter og varmet/
tørket i mikroen slik at de blir litt harde 
på utsida og myke inni, er bare topp.

Går du på en zoo-butikk vil du finne et 
vell av godbiter. Det er greit å ha noen 
godbiter med lang holdbarhet liggende 
på lur, husk bare at det er snakk om 
SMÅ biter, ikke om et griseøre for 
dagen! 

En klikker er fint å ha
Da kan du lettere klare å fortelle 
hunden at DER gjorde du riktig - nå 
kommer belønningen. Hunden må 
LÆRE seg at klikket betyr dette, men 
det lærer den fort bare du hver gang 
etter at du klikker husker å belønne.

Da har du nesten alt du trenger for å 
gå i gang med å trene din hund
Du har hund, du har draleke, du har 
kasteleke/ball og du har godbiter. Da 
trenger du bare EN ting til for at dere 
er garantert fremgang -  litt kunnskaper 
om det å trene hund. Kurs er fint! Spør 
andre du stoler på om instruktøren 
som skal ha det aktuelle kurset er bra. 
Instruktør er ingen beskyttet tittel, og 
hvilke treningsfilosofier som brukes og 
bakgrunnen til instruktøren, kan variere 
mye.

Ingen kurs der du bor, sier du? Fortvil 
ikke! Det finnes i dag en rekke gode 
hundebøker å få kjøpt og mange av 
disse bøkene har i tillegg trenings-
bøker og trenings dvd-er. En av de 
forfatterne som har gitt meg mye nyttig 
kunnskap er Niina og Kenth Svartberg. 
Innlæringsprinsippene de bruker er 
enkle og kan brukes uansett om du 
tenker agility, bruks, lydighet, bruks 
eller spor.  

Å trene hund skal være morsomt!
BÅDE for deg som trener og for 
hunden. Er det ikke morsomt bør du 
endre på treningen, så enkelt er det...

 Hilsen Inger Handegård 
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Mange spaniels på blodspor-
pallen i Sogn og Fjordane
Nordfjordeid 7 .juni: Arrangør var NSK S og Fj. Primus 
motor var Hilde Rotihaug. 15 hunder startet for dom-
mere Arve Einar Nes, Per Helge Hopland og Birger 
Hogrenning. Dommeraspirant var Elin Anita Gjerde. Vant 
med HP gjorde Robert Storevik med Arwen Raisa (flatt). 
Nr 2 med 1 pr ble Anne Lise Soleide med cocker spaniel 
Trolldammens Kjekke Bono. Nr 3 med 1 pr ble Ingvild 
Anna Løset med strihåret dachs Emil. Øvrige spaniel-
resultater (alle engelske springere): Britt Øen Halbrendt 
med NVCH Westaway Lesley Waters fikk 1 premie  og 
Hilde Rotihaug med NVCH Fjordgløtt’s Birk fikk ein 2 pr. 
Foto til høyre.

Årdal 21. juni: Arrangør var NSK S. og Fj. og stedet var Seimsåsen. Denne vinte-
ren har vi hatt MYE snø og veldig sen vår, så det så lenge veldig dårlig ut for denne 
prøven. Det ble derfor bestemt å ha kun 6 spor og en dommer. Hjorten samlet seg 
på det området som var snøfritt/begynte å bli grønt, så dette ble en utfordrende 
prøve for flere. Knut Jørstad fant sin HP og prøvevinner i erfarne NSVCH BH 
Desperados Zelda ført av Lars Gunnar Røneid. Nr. 2 med 1. premie ble debutanten 
Desperados Finnwin til Inger Handegård. De to andre debutantene Laila Røneid 
med Zelfa’s Ariel og Kjetil Haug med Zelfa’s Arn fikk begge 2. premie.

Luster 30. mai: 14 hunder startet, 
av disse tre spaniels. NSVCH BH 
Desperados Tingeling til Elin Anita 
Gjerde vant prøven med HP. Nr 2 
med 1. premie ble  Anne Lise Soleide 
med cocker spaniel Trolldammens 
Kjekke Bono. Britt Øen Halbrendt 
med NVCH Westaway Lesley 
Waters fikk også 1 premie.

Årdal 16. august: Arrangør NSK S. og Fj. Til tider sterk vind og enkelte regnbyger 
gjorde det ekstra utfordrende for noen av deltakarane på denne prøven. Domme-
rene var Kjell-Aage Birkeland og Elin Anita Gjerde som debuterte som dommer. De 
fant sin prøvevinner i NVCH Prixmos Be My Baby (JRT) ført av Odd Gunnar Løt-
vedt. Nr 2 ble Ingribakkens Mozart (ESS) med fører Leif Magne Aarnes. Nr 3 ble 
Bella Donna (Beagle) med fører Helge Steig (ikke på bildet). Zelfas Arn (springer) 
med fører Kjetil Haug gikk til sin første 1. premie og Centennial’s Dalmore Jubilee 
til Bodvar Årskog debuterte på prøve med en 3. premie.

Har din hund blitt champion eller fått mellomtittel?
Husk at du selv må logge deg inn på Min side på www.nkk.no og gå på Søke om 
championat der, for å søke om BÅDE championat og mellomtitler. Husk å ha 
prøvedatoer, dommer, sted, arrangør klart og husk utstillingsresultat(er) dersom 
du søker om championat.

Treningstipset - rally:
En av de tingene som det tar lang 
tid å lære en hund er å gå slalom. 
Spesielt i rally der man kun har lov 
å gi EN kommando/tegn. Hjelper 
du mer blir det dobbeltkomman-
doer i bøtter og spann så poen-
gene raser. Selv om slalomen 
ikke kommer før i eliteklasse er 
det lurt å starte treningen tilig slik 
at du slipper å ”stress-trene”. En 
anen ting som tar tid å lære inn er 
avstandskommando - sitt opp fra 
dekk og sitt fra stå. 

48 Våre spaniels Våre spaniels 49 

116 117

Fordi huden speiler hundens helse

Royal Canin har utviklet Dermacomfort. 

3 komplette ernærings løsninger for hunder 

som er utsatt for hud irritasjoner og kløe. 

Enten de er små (opp til 10 kg), medium  

(fra 11 til 25 kg) eller store (over 25 kg). 

Dermacomfort  bidrar til en sunn hud ved 

å begrense proteinkilder som er kjent som 

mulige allergener hos hunder.

Dermacomfort
Fordi huden speiler hundens helse
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Jaktspalten

Tekst og bilder av Knut Framstad

Det knyttet seg ekstra spenning til at prøven 
ble arrangert dagen før og dagen etter 
norgesmesterskapet. Har rugda kommet? 
Blir det nok fuglekontakter til å premiere en 
verdig NM-vinner? Trykker rugdene eller 
letter de på langt hold før hundene kommer 
i støtposisjon? Skal vi få oppleve at hundene 
finner orrfugl eller hare?

Ved prøver på villfugl kan vi aldri regne 
med fugl til alle, og da er det selvfølgelig 
ekstra spennende å se hvem som finner 
fugl. Godkjent fuglekontakt er som kjent 
en forutsetning for premiering. Det er 
selvfølgelig ønskelig at vilt som støtes blir felt, 
men kastapport med kaldt vilt blir løsningen 
når viltet er smartere enn skytterne.

Flere av deltakerne var kvalifisert for å starte 
i norgesmesterskapet. Det skapte naturlig nok 
ekstra spenning og forventninger. Deltakerne 

møtte i grålysningen klokka 7.30; det gjelder å 
utnytte dagslyset og viltets «frokosttimer». 

Det hadde regnet og blåst om natta, men 
heldigvis ga regnet seg om morgenen. Likevel 
ble det en våt dag i et krevende terreng 
med gammelt kulturlandskap, bjørkeskog, 
heier, bratte berg og mosedekte steinrøyser. 
Et vakkert terreng, men krevende for både 
hunder og førere.

Dommer begge dager var Wenche Farstad, 
med Anders Brunvoll som dommerelev. 
Skyttere var hans Hodne og Bjarte Grimen.

En uventet og spesielt positiv opplevelse var 
Linda Runde med Fantins Daddy Darling. 
Uten særlig erfaring med verken spanieljakt, 
trening eller føring av jakthund, leverte de 
en prestasjon som fikk dommeren til å hente 
fram det lyriske repertoaret. Hundens arbeid 
ble omtalt som «en vakker elv gjennom 
terrenget». Føreren styrte dessuten hunden 
med så små midler at man kunne lure på 

Prøven var kunngjort som 
bevegelig prøve over to 
dager, fredag 6. november 
og søndag 8. november, for å 
få med flest mulig ekvipasjer. 
Ti hunder startet fredag, 
mens åtte startet på søndag. 
I alt var det tre cockere og  
15 springere.

Jaktprøve på Åsvoll i Sokndal, 
Rogaland 6. og 8. november

 Foto Knut Framstad 

 Foto Knut Framstad 

Foto Knut Framstad 

 Foto Knut Framstad 

 Foto Knut Framstad 

 Foto Knut Framstad 

Fotrsetter side 52

hvem som førte hvem….et samarbeid som 
lover mye for framtida!

Tre hunder ble premiert: Fantins Daddy 
Darling, ført av Linda Runde fikk 1BK 
(1. premie i begynnerklasse), Zero One´s 
Smokehead, ført av Torun Thomassen fikk 
1BK, og Streamside´s Venture Bravo, ført av 
Nina Forus fikk 1AK (1. premie i åpen klasse).

Med en todagers prøve var det ikke naturlig å 
utpeke «prøvens vinner», men «Skytternes valg» ble 

N JCH Fantins Western ført av Bjarte 
Grimen (fredag) og Streamside´s Venture 
Bravo ført av Nina Forus (søndag). 
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JaktspaltenJaktspalten

Oppsummert:
•  Rogalandsprøven viste seg igjen som en flott 

opplevelse for både hunder og førere. Flott 
natur, krevende vilt, flott arrangement med 
en fin sosial ramme.

•  En forutsetning for god jakt er nok fugl, 
men dette krever kulde og snø i innlandet. 
Med den varme høsten ble nok trekket 
noe forsinket. Likevel, vi hadde tre 
fuglekontakter fredag og fire på søndag, nok 
til tre premierte hunder.

Sterkt resultat i svensk 
unghundsderby
På nettsiden vår, www.spaniels.org, kan du 
lese om Pedro Zeiner Christiansen som har 
trent jaktcockeren sin Leonardas Hurrajente 
(Lille My) på en utradisjonell måte og fått meget 
gode resultater i det svenske unghundsderbyet. 

Pedro har arbeidet i Forsvaret, hvor han har 
trent opp patruljehunder og søkshunder. Han 
bodde også en tid i Bosnia hvor han jobbet som 
hundetrener for Norsk Folkehjelp. Her trente 
han minehunder og vanlige eksplosivhunder. 

Nå satser Pedro og My videre mot jaktprøver 
i rasens hjemland, England. Norsk Spaniel 
Klub vil følge dem videre i en serie innlegg på 
nettsiden.

Fornøyde deltakere etter bestått 
jaktanleggsprøve på Hemnes, Linn 
Therese Andersen, Tia, Solveig Holth og 
Christine Øverli Eriksen med Ero flankert 
av dommer Anders Brunvoll. Foto Stian 
Kirkeberg

Ero apporterer and på 
jaktanleggsprøven på Hemnes. Foto 
Stian Kirkeberg

Pedro Z. Christiansen og Lille My Foto Knut Framstad

 Foto Knut Framstad

Skrevet av Christine Øverli Eriksen

Fire hunder deltok på jaktanleggsprøven 
(JAL) på Hemnes 31. oktober, to welsh 
og to engelsk springer spaniel. Prøven ble 
arrangert av NSK avd. Oslo og Akershus, 
og deltakerne var Ursa Major’s Somebody 
To Love og Mompesson Escourt begge ført 
av Solveig Holth, Yxsjöstugans Tia ført av 
Linn Therese Andersen og Tollerstemmen’s 
Paco (Ero) ført av Christine Øverli 
Eriksen. Dommeren var Anders Brunvold 
og prøveleder var Stian Kirkeberg. 
Jaktanleggsprøven består av tilgjengelig-
hetsprøve, vannarbeid, feltarbeid og en 
frivillig kastapport. En bestått JAL betyr 
at hunden er i besittelse av de rasetypiske 
egenskapene og jaktanlegg. JAL er ikke en 
jaktprøve, men kan telle som vannapport-
prøve og slik kvalifisere til start i begyn-
nerklasse dersom en oppnår 4+4 poeng på 
vannarbeidet. 

Med bestått JAL kan en stille i bruks-
hundklasse på utstilling, og oppfyller også 
delkrav fra FCI til oppnåelse av interna-
sjonalt utstillingschampionat. En bestått 
JAL gjelder også som dokumentasjon 
på kjent mental status, som trengs for å 
starte i klasse C i brukshundkonkurranser. 
Alle deler av JAL, utenom tilgjengelig-
hetsprøven, rangeres etter poeng fra 0-5 
og hunden må ha minst 2 poeng i hver 
obligatoriske øvelse for å bestå. Dette betyr 
at en etter gjennomført JAL kan bruke kri-
tikkskjemaet som utgangspunkt for videre 
jakttrening. 

Dette var min første jaktanleggsprøve, og 
selv om vi hadde trent og vært på jakttre-
ning med avdelingen var det en særdeles 
spent eier som kjørte ut til Hemnes en 
tidlig lørdags morgen. JALen var samloka-
lisert med jaktprøven som forgikk samme 
dag, og vi fikk glimtvis se noen av jegerne 
mens vi ventet. Jeg var trukket som start 
nummer en, og var fornøyd med det. Fint 
å få litt av nervene unna vei. Ero har trent 
mye rundering, der hunden skal søke 50 
m ut i buer til hver side. Så jeg var litt i tvil 
om han ville klare å bare søke 15 m hver 
vei. Et spanielsøk er innenfor skuddhold 
for hagle. Ero er heller ikke preget på 
fugl, men har trent på overværsøk av 
mennesker, så dette var også et usikkerhet-
smoment. Ville han rundere og lete etter 
mennesker? I starten på prøven forsøkte 
jeg å dirigere ham. Dommeren fikk meg 
på en hyggelig måte til å la hunden søke 
selvstendig. Da fikk jeg se at selv om han 
hadde en noe høy nese til å være spaniel, 

var det i hvert fall ikke mennesker han 
lette etter. Jeg var godt fornøyd etter felt-
søket, og fikk nyttige tilbakemeldinger fra 
dommer. Kastapporten er frivillig, men en 
taper ikke poeng om en prøver på denne. 
Det skytes, så kastes apport og så må en 
vente til dommer sier en kan be hunden 
apportere. Vi har trent lite med skudd, og 
Ero klarte ikke å vente på kommando. Jeg 
var fornøyd med at han ikke reagerte nega-
tivt på skuddet, for resten kan vi trene på. 

Det ble en del venting, mens de neste 
ekvipasjene var ute i skogen. Det var trive-
lig å snakke «hund» og om spanieljakt, og 
nervene var ikke like tilstedeværende som 
på morgenen.  
Etter at alle fire hadde hatt feltsøket og 
kastapporten, var det tid for vannarbei-
det. Det er kjølig i oktobers siste dag, og 
vannapporten ble tatt til sist så hundene 
ikke skulle bli så kalde. Vannapporten 
er lik kastapporten, det er en and eller 
annen fugl som kastes ut i vannet og 
skal apporteres etter skudd. Ero er ikke 
den som bader helt frivillig i oktober, og 
apporttreningen med and begynte vi med 
i høst, så jeg var spent på om han ville gå i 
vannet og klare å avlevere anda. Jeg styrte 
fælt rundt starten og hadde ikke helt trua. 
Men skuddet gikk, anda plaska i vannet og 
hunden satt og ventet på kommando. Alt 
vel så langt. Ero trippet litt frem og tilbake 
på bredden og ville så gjerne ut til anda, 
han måtte bare finne den beste plassen å 
svømme fra. Endelig gikk han i vannet og 
svømte målbevisst ut, tok anda i godt grep 
og svømte rett mot meg. Jeg tenkte at dette 
går bra. Det er nok til bestått å berge anda 
på tørt land. For bedre poengsum må den 
leveres til fører fem meter fra vannet. Jeg 
tok sjansen på at vi skulle klare fem meter, 
det var jo ingenting å tape. Så jeg stilte meg 
opp, og skrøt av ham mens han nærmet 
seg. Flott avlevering og ingen risting. 
Nølingen på kanten gjorde at vi ikke fikk 
nok poeng på vannarbeidet til å få god-
kjent til start i begynnerklasse på jaktprø-
ve. Jeg var veldig fornøyd med innsatsen 
til Ero, og med litt mer trening kan vi nok 
klare å få mer tempo ut i vannet også. Det 
blir definitivt mer jakttrening på oss, så får 
vi se hva det leder til.

I treningen frem mot JAL har jeg blitt 
bedre kjent med hunden min som jakt-
hund. Jeg har også blitt kjent med mange 
hyggelige og hjelpsomme spanielfolk. Takk 
til NSK avd. Oslo og Akershus og dommer 
Anders Brunvoll for en vel gjennomført 
jaktanleggsprøve. 

Jaktanleggsprøve på Hemnes 
31. oktober

•  ... men ingen er garantert suksess: Flere 
av de plasserte hundene, inkludert 
Norgesmesteren fra lørdag, deltok i prøven 
på søndag, men selv en Norgesmester er 
avhengig av å finne fugl for å bli premiert. 

•  Godt at vi ikke var avhengig av fugl som 
mat… Selv erfarne skyttere sliter med å 
treffe rugde i flukt.

•  Vi kommer tilbake neste år!
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  Kennel Fantin  
    25 år   1990-2015 

 
 
NJCH  SJCH Fantins Pavarotti   
har blitt 12,5 år og er fortsatt den eneste ESS med både Svensk 
og Norsk Jaktchampionat. Årets Jaktspaniel 3 år på rad! 
 
Som avlshund har han vist at solide egenskaper nedarves. 
Vi gleder oss over barn og barnebarn som hittil har blitt: 
Årets Jaktspaniel, Årets LP spaniel, Årets Bruksspaniel, 
NJCH, 4VK NM Jakt, Sølv NM Blodspor, Godkjente 
Narkotikahunder og 3 hunder mangler kun 1x1EK for å 
bli NJCH,  
 
Årets Jaktspaniel 2015  

 
Fantins Bird Bagger 
2 x 1EK 
1 x 2 EK 
3 x Prøvens Beste Hund 
 
Eier og fører: 
Bjarte Grimen 
Gratuleres! 
 
  Kennel Fantin 
  Rigmor og Kjell H. Schau, 
  Ålerudveien 103, 1540 Vestby 
  Mob.918 88 392  www.fantin.no 

God Jul og Godt Nytt År  
    ønskes valpekjøpere, venner og kjente. 

 
Fantins Xtra 
Ingen viltkontakt på Årets 
jaktprøver, men strålende 
kritikker.   
PÅ NM viste hun både 
skyttere og dommere hva 
hun virkelig er god for og 
tilbakemeldingene var 
gull verdt. 
Ingen viltkontakt, ingen 
premiering – men for en 
jakthund! 
 
Årets  Jaktspaniel  fra Fantin hele 7 ganger! 
2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 
9 g har vi hatt Årets Jaktspaniel nr. 2 og flere ganger nr. 3 
 
Vi Gratulerer: 
Fantins Whinny    Sølv NM Blodspor 
NJCH Fantins Western  1 EK, 4VK på NM Jakt    
Fantins Daddys Darling  1 BK på sin Jaktprøve Debut 
Fantins Busy Buddy   1BK Jaktprøve 
Fantins Double Drive   2BK Jaktprøve 
 
 

        
   Kennel Fantin,   
            Rigmor og Kjell H. Schau, 
   Ålerudveien 103, 1540 Vestby 

     Mob.918 88 392  www.fantin.no 
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Nye champions

Ny viltsporchampion

 
NVCH RL1 RL2 Desperados Finnwin

 (FIJCH FIUCH FIVCH Belimir’s Raffaello 

– NUCH NVCH BH Desperados Aya)
 

Eier og oppdrettar: Inger Handegård

Ny viltsporchampion

NVCH Nelvana`s Easy Rider ”Kiwi”

Foreldre: NVCH.NUCH Desperado`s 
Citrix / Nelvana`s Cool Creation
Oppdretter: Siv Heidi Rognmo

Eiere: Tina Haagensen og Siv Heidi Rognmo

Norsk utstillingschampion

Dhen’s Keiser Vespasian

Far: N UCH Geltman’s Grand National

Mor: NJV-11 N UCH DK SE(U)UCH Dhen’s Ice Dream
Eier: Anita Olsen

Oppdretter: Denise Curran Fagervik

Ny viltsporchampion

N VCH Nelvana`s Wild Thing ”Selma”

Foreldre: NVCH.NUCH Desperado`s 

Citrix / Nelvana`s Cool Creation
Oppdretter og eier: Siv Heidi Rognmo

Ny norsk og svensk utstillingschampion

N SE UCH Dhens Keiserinne Lady Pink
 

Far: NO UCH Geltman´s Grand National 

Mor: N JV´11 NO SE DK UCH Dhen´s Ice Dream
Eier og oppdretter: Denise C. Fagervik

Ny svensk viltsporchampion

SU(u)CH N VCH Neshpo’s Danish Design 

Mor: Nord CH Dan-l’aall Aboute Queen of Eisbear
Far : MultiCH Paisley’s Rumour

Oppdretter og eier: Kristin Olsen

Ny norsk utstillingschampion

N UCH Doggygarden’s Supernova

Foreldre: US Ch Silverhall Salutation og Nordv-11 S(u) 
NUCH Magic Sky.

Eier: Rigmor Anholt og Ingeborg Brekstad
Oppdretter: Rigmor Anholt

Ny norsk viltsporchampion

N UCH N VCH Show Them You Only Live Twice

Mor: N UCH AD Choco Dots Cassandra - Far : SE VCH 
Astrospring’s Kalypso

Oppdretter: Borghild Birkenes
Eier: Anne May og Frank Vidar Kvelland
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Nye champions
Ny utstillingschampion

 

Astrospring`s Ophelia

 Finnlidens Good by Heart  x  SE V-12 SEVCH 

NORD UCH NOVCH Astrospring`s Nyanza
Oppdretter; Ann Lundin, Vessigebro

Eier: Bodil Holm, Sparbu

Ny dansk utstillingschampion
 

N UCH NVCH Bobwhite’s Acid Jazz

(S UCH Alanea Landcruiser 
– N UCH N VCH Bobwhite’s Cream-No Sugar)

 
Oppdretter og eier: Else K. Grindheim

Ny svensk, dansk og nordisk utstillingschampion

N UCH Bobwhite’s Midnight Dream

(Nord UCH FiV-14 Mompesson Escourt

 – Bobwhite’s Christmas Dream)

Oppdretter og eier: Else K. Grindheim

Ny utstillingschampion

N UCH SE (u)UCH FI UCH NORD 
UCH Choir Master’s D’Brave

Far: SE (u)UCH Zilk’s Bon Fire
Mor: Zilk’s My First Diamond

Eier: Merethe Knutssøn
Oppdretter: Kennel Choir Master, Sverige

Ny viltsporchampion 

N VCH Sporty Springers Katniss

Far: Whimsical de los Tres Robles 
Mor: Desperados Undis

Oppdretter: Yvonne Keeve
Eier: Helge Growe

Ny norsk viltsporchampion

 
N VCH Streamside´s Jiigy Junior

 Far: S U(U)CH S VCH Calvdale Partners In Crime
Mor:Streamside´s Yellow Stone Fly

Oppdretter: Wenche og Knut Farstad, Siggerud
Eier: Inga Sakshaug Brenne

Ny nordisk viltsporchampion 

Travis Well Away 

 Far:  S N UCH Travis Upside Of Anger
Mor: Travis Well And Truly

Oppdretter: Kari Haave
Eier: Monica Verås

Ny norsk og dansk utstillingschampion 

N DK UCH Truly Yours Remember Forever 

(Ch.Truly Yours Royal Remember The Time / Ch.Truly 

Yours Queen-O-Hearts)

Eiere: Suzanne Johansen og Ove-Martin Okan
 Oppdretter: Charlotte Hansen, Danmark
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Ny norsk, svensk, finsk og nordisk 
utstillingschampion 

N SE(u) FIN NORD UCH
Truly Yours Special Summer Edition 

(Ch.Truly Yours Mad About Colour /

Truly Yours Royal Final Edition)
Eiere: Suzanne Johansen, 

Ove-Martin Okan og Charlotte Hansen 
Oppdretter: Charlotte Hansen, Danmark

Ny nordisk og dansk utstillingschampion

INT N UCH SE U(u)CH NJV-11 NORDV-11 
Winterbourne Special Design

(SE U(U)CH Törnskogens Tom Timmermann - 
C.I.E. NORD UCH NORDV-06 SEV-08 NOV-09 

Winterbourne Sahara Hotnight)
Eier: Bente Aase Duckett

Oppdretter: Maria Köhlström

AVDELiNg E-poST TELEFoN LEDER

Agder Spaniel.agder@klubb.nkk 90 54 53 03 Inger C. Neset

Hordaland Spaniel.bergen-hordaland@klubb.nkk 957 63 455  Else K. Grindheim

Møre og Romsdal gme-saet@online.no 91 55 99 43 Grete Melby Sæter

Nord mmerethee@hotmail.com 97 54 40 35 Merethe Knutssøn

Oslo & Akershus stiank@outlook.com  92 82 02 48 Stian Kirkeberg

Rogaland Spaniel.rogaland@klubb.nkk.no 90 96 75 51 Sylvelin Andersen

Sogn og Fjordane Spaniel.sogn-fjordane@klubb.nkk.no 91 83 53 24 Inger Handegård

Telemark Spaniel.telemark@klubb.nkk.no 905 30 742 Svein Clausen

Trøndelag Vidar.sagmyr@loqal.no 92 87 87 22 Vidar Sagmyr

Vestfold Spaniel.vestfold@klubb.nkk.no 97 58 67 92 Ronny Bekkevold

Østfold boegun@online.no 40 84 17 53 Vibeke Gundersen

NSK avdelinger

Oppdrettere av amerikansk cocker spaniel
Carillo Kari Granaas Hansen og Jan Kolpus, Spydeberg 90192906/95061234
Catchio Mona Klypen, 2380 Brumundal 91776012
Colorcatcher Svetlana Fredriksen, 2837 Biristrand 61368260/47265245
Doggygarden Rigmor Anholt,  3160 Stokke 41242850
Motivity Ronny og Tone Bekkevold, 3178 Våle 97586792
Statesman Vibeke  Paulsen og Karl E. Berge, 7290 Støren 93403363/92601280
Miavo Mette Iversen, Haga, 2950 Skammestein 6134246 
Northern Star,  Lyshaug Jan Erik/ Nordby Tor, Riukvn 187, 1816 Skiptvet  90616351

Oppdrettere av cocker spaniel
Arcanas Rita-Lill Opland, Heimdal, 3855 Treungen 35045164
Carillo Kari Granaas Hansen og Jan Kolpus, 1820 Spydeberg 90192906/95061234
Casein Geir Aronsen og Lars Ellingsen, 3243 Kodal 33441671
Catchio Mona Klypen, 2380 Brumunddal 91776012
Doggygarden Rigmor Anholt, 3160 Stokke 33337579
Guldkrona Linda Giller, 3275 Svarstad 41626351
Landlady Cecilie Nordengen og Erik Andersen, 0276 Oslo 22520191/93047155
Libell Britt Inger og Willy Sjøstrøm, 3950 Brevik 35571515
Sognafaret Lillian Flaskerud-Lillegård, 3534 Sokna 99 60 52 68
Taramore Jan Åge Wessel og Marlene Holm, 3039 Drammen 93497656

Opdrettere av welsh springer spaniel
Av Vettin Merete Sanne, 3242 Sandefjord 33110910
Casein Geir Aronsen og Lars Ellingsen, 3243 Kodal 33441671
Dhen’s Denise Fagervik, 5642 Holmfjord 93253346
Lovjed Elisabeth Ufs Thoresen, 3720 Skien 35537201
Yxsjöstugan Betzy Standahl, 7165 Oksvoll 72528898/93659513
Westaway Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold, 3178 Våle 33062090

Oppdrettere av clumber spaniel
Libell Britt Inger og Willy Sjøstrøm, 3950 Brevik 35571515

Oppdrettere av engelsk springer spaniel
Bobwhite Else K. Grindheim, 5200 Os 95763455
Coco Line Hilde J. Kolstad/Lise Tromsdal, 7650 Verdal 91833301/47667325
Desperado Inger Handegård, 6868 Gaupne 57681262
Fantin Rigmor Schau, Ålerudveien 103, 11540 Vestby 91888392
Gjerpen’s Estrid Bråthen, 3080 Holmestrand 33096888/97168223
Ingribakken Monica Gustavson Holde, 7500 Stjørdal 74828062
Lochaline Ane Jørstad ,Dragonvn. 8 , 2335 Stange  90840893
Merjano Marian Janet Nossen, 5652 Årland 90077434
Mi-Mio Bodil Holm, 7710 Sparbu 90837397
Monte-Gora Greta Klinkenberg og Jan Gundersen, 3520 Jevnaker 61314306/97119206
Nelvana Siv Heidi Rognmo og Dag Halvar Hauge, 9350 Sjøvegan 91171653
NI-NA-CHI Nina, Ragne og Jørn Kjellstrøm, 3239 Sandefjord 33467142/33464673
Raindancers Åsa Casell og Bjørn Arnesen, 2636 Øyer 61263235/41633693
Sarko Bjørn Hvidsten Jensen Faråsen 6, 3728 SKIEN 95754022
Springtrend Snorre Aslaksen, 3960 Stathelle 35974000/91718780/41916162
Stormbird Anne Buvik, 1634 Gamle Fredrikstad 95966151
Spanielplassen Ove Andre og Ellen Saugerud Karlsen, 3480 Filtvet 32795323/95923796
Streamside Wenche Farstad og Knut Framstad, 1404 Siggerud 64875037
Toparch Tor Magne Gramstad, 4308 Sandnes 93241780
Ursa Major Solveig Holth, 2230 Skotterud 90797765
Westaway Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold, 3178 Våle 33062090
Zelini Heidi Fosberg, 2030 Nannestad 92821204

Oppdretterliste Norsk Spaniel Klub
Oppdrettere forplikter seg til å følge Norsk Kennel Klub’s etiske retningslinjer for hundeavl, samt NSK’s avlstiltak. 
Se hjemmesiden www.spaniels.org for mer informasjon og nedlasting av vilkår og egenerklæring som oppdretterne 
skriver under på for å stå på listen. Endringer sendes til redaktor@spaniels.org

Leter du etter med-
lemmer som klipper 
spaniels? Du finner 
trimmelisten under 
Medlemsservice på nett-
siden vår spaniels.org. 
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NYTT fra avdelingene

Agder

Hordaland

Høsten i sør er en fantastisk tid for både hund og eiere, med mange 
muligheter for ulike treningsaktiviteter. Norsk Spaniel klub avd. Agder, 
i samarbeid med avd. Telemark, gjennomførte i september jaktprøve 
for spaniels i Gjerstad med 22 påmeldte ekvipasjer fordelt over to 
dager. Det ble dessverre meldt noen forfall rett før gjennomføring slik 
at det i alt var 16 hunder som skulle testes i et fantastisk fugleterreng. I 
Gjerstad-skogen, nærmere bestemt Markset, stilte vi opp tidlig lørdag 
morgen i et trolsk landskap innhyllet i dis og en skarp morgensol. En 
fantastisk start på et arrangement som dette. Deltagere, dommere, 
skyttere og funksjonærer var ivrige på å komme i gang, og de første 
ekvipasjene var ute i terrenget rett rundt klokken åtte. 

Stemningen i terrenget var trykket og spent. Vel så spent stemning 
var det ved basecamp der vi satt med et nennsomt øre til jaktradioen: 
Ble det fuglekontakt i terrenget? Ved basecamp ble det også gjort 
opp bål, og det sosiale aspektet som er vel så viktig som selve prøven, 
ble iherdig pleiet. Hundepraten gikk lett, med utveksling av råd 
og tips innen alt fra lydighetstrening både i hverdagen og i ulike 
prøvesammenhenger. Det ble også diverse diskusjoner og tips om 
utstyr og hva som fungerte og ikke fungerte. Her er det mange nyttige 
tips og triks samt innholdsrik informasjon å snappe opp for alle og 
enhver.

Etter første økt i terrenget ble det servert lunsj rett fra bålet, 
i form av en eksepsjonelt god ertesuppe signert June Olsen fra 
telemarksavdelingen. Lite fuglekontakt ble det på første slipp, og heller 
ikke i andre slipp på ettermiddagen var det all verdens med fugl. En 
fugl letta, men uten skudd, så da var det duket for kastapport ved 
basecamp.

Søndagen var det ikke fullt så mange ekvipasjer som skulle ut i 
terrenget. Derfor ble det bare ett slipp i to lag. Denne dagen var 
vi heldigere med fuglekontakt, og to av hundene hadde fugl på 
vingene. Det ble dessverre ingen felling, så disse hundene måtte ha en 
kastapport i etterkant for å teste dette. Begge dagene var det strålende 
sol og ikke avskrekkende temperaturer. Og med slike deltagere ble 
dette et fantastisk arrangement, et arrangement vi kommer til å gjenta 
neste år. 

Høstlige 
spanielaktiviteter i sør

Stolte arrangører etter en perfekt gjennomført prøve. Smokey i farta. Apport på jaktprøven i Gjerstad.

Vinnerne av de ulike klassene.

Spanielmandag på Hamresanden. Her 
trener Inger Neset søk med hundene.

Nytt år og nye muligheter sies det, og året som 
har gått har vært fullt av aktiviteter her i avd. 
Hordaland. Vi har en brukskomite som har gjort 
et fantastisk arbeid med mange kurs, og et styre 
som har arrangert diverse etterlengtede tilbud til 
medlemmene.

I april var det utstilling med 67 voksne og sju 
valper påmeldt, dommer var Fank H. Whyte. 
En hyggelig dag i Fjellangerhallen med mange 
positive tilbakemeldinger.  Best In Show denne 
dagen ble Ess, N uch Westaway Stop Press, eier 
Stig Arne Kjellevold og Frank Bjerklund. Best 
In Show valp gikk til ess, Coco Line Dazzling 
Darling, eier Lise Tromsdal/Hilde Kolstad og 
Beste veteran til ecs, Nord uch NV-10 Merry 
Cocktails Melody Maker, eier  Lilly Ann 
Birkeland Aarra. Gratulerer så mye til alle 
sammen!

Vårens aktiviteter begynte med rallylydighet, 
og kurset ble avholdt på Kvalheim Fritidssenter 
fra fredag –søndag med instruktør Christine 
Lilleskare. En sosial og hyggelig helg, der 
deltakerne kurset seg på dagen og hygget seg med 
felles middag og sosialt på kvelden. I etterkant var 
det oppfølging med instruktøren som strakk seg 
frem mot sommeren. 

Blodsporkurs er vel det kurset som er mest 
etterspurt, og i juni ble det arrangert kurs. 
Instruktør Helga-Mari Tessem og brukskomiteen  
gjorde en super jobb, og de elleve deltakerne fikk 
flotte dager i Stendskogen.

Det var ytret ønske om flyballkurs, og vi tok 
kontakt med Oslo Hundeskole i Bergen. De skulle 
arrangere kurs i juni og vi kunne få være med. 
Det ble en hyggelig helg med nye fart og moro for 
fem spaniels og deres eiere.

Etter en sommer med mye regn og gråvær 
var vi i gang igjen med høstens aktiviteter. På 
grunn av stor etterspørsel ble det arrangert et nytt 

blodsporkurs 
i høst og for 
andre gang i 
år var kurset 
fullbooket. 
Instruktør 
Helga-Mari 
Tessem og vår 
entusiastiske brukskomite arrangerte et vellykket 
og flott kurs, denne gang på Berge i Os. Det 
kommer sakte men sikkert i gang fellestreninger i 
regi av brukskomiteen og tidligere kursdeltakere, 
med neste års sporprøver i sikte.  

I august ble det arrangert utstillingskurs for 
både erfarne og nybegynnere med instruktør 
Lilly-Ann B Aarra. Det var både amerikanere, 
cockere og springere påmeldt i alle aldre til et 
informativt og lærerikt kurs som vi håper gir topp 
resultater for alle deltakerne.

Avdelingen stod som arrangør av et match-
show under Myrbø Dyreklinikks 15-års jubileum. 
Det var 49 påmeldte hunder, fordelt på voksne, 
valper og barn og hund, som denne dagen trosset 
regnet og bidro til et kjempefint arrangement. 
Dommer var Lilly-Ann B. Aarra og beste spaniel 
ble cocker spaniel West Side Story's Overlook, 
eier Gunn Aagesen.

Høstens utstilling i Fjellangerhallen med 
dommer Anne-Berith Waskaas ble avholdt 11. 
oktober. Denne gangen hadde vi også kåring av 
best in show junior og best in show brukshund. 
Vi takker for flotte gavepremier fra medlemmer 
til de ulike klassevinnere! Best in Show (BIS) 
og Best In Show junior ble cocker spaniel 
BlackDelja’s Say I’m Your Sugary, eier Tove 
Bergsvåg Aase som vant et helgeopphold ved 
Kvalheim Fritid i tillegg til heder og ære. Best in 
show valp ble engelsk cocker spaniel West Side 
Story's Go For Gold, eier Tove Bergsvåg Aase. Bis 

veteran til N DK UCH Westaway Talk Of The 
Town, eier May Britt Kjellevold og BIS brukshund 
til N UCH SE U(u) CH N VCH Zelini's Corona 
Extra, eier Else K. Grindheim.

I slutten av oktober ble det arrangert 
pelsstell- og klippekurs for spanielrasene med 
instruktørene Else Grindheim og Hege Solberg. 
Både springere og cockere var representert i ulike 
aldre til en dag med klippemaskiner og sakser i 
full sving. Vi fikk besøk av veterinær som holdt 
innlegg om stell av tenner, ører og klør mot 
slutten av dagen, så alle dro hjem proppfull av 
kunnskap.

Vi har som tidligere år disponert et 
treningsområde på Espeland hver torsdag 
som et tilbud for medlemmer som vil drive 
egentrening, sosialisere hundene eller trene i 
felleskap før utstillinger. Det avhenger av interesse 
fra medlemmene om dette tilbudet fortsetter til 
neste år. 

I løpet av november/desember skal vi også 
ha medlemsmøte i forbindelse med NSK's 
høringsbrev vedr fremtidig utstillingspolitikk. 
Vi håper riktig så mange vil delta og bidra med 
innspill på møtet. 

Ønsker alle en riktig God Jul og et God Nytt År! 

Styret avd. Hordaland
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Møre og Romsdal Nord

2015 er snart historie og vi i avde-
ling Møre og Romsdal har hatt et år 
med våre tradisjonelle aktiviteter og 
i tillegg noen nye. 

Årsmøtet ble tradisjonen tro 
avsluttet med felles middag på 
restaurant. I vår arrangerte klubben 
sin faste utstilling i Sunndal, parallelt med lydighetskonkurranse. Som 
omtalt i siste nummer i Våre spaniels arrangerte vi også vår faste sporprøve i 
flott natur og litt varierende vær på Smiset i Sunndal. 

Helga 28. til 30. august møttes vi til aktivitetshelg på Alfheim, Lady 
Arbuthnotts jaktslott i Grødalen, Sunndal. Vi var 16 spanielentusiaster 
og 17 hunder påmeldt. Spesielt moro var det at flere av spanielrasene var 
representert: En welsh springer spaniel, en engelsk cocker spaniel, to field 
spaniels og tolv engelsk springer spaniels. En dvergpincher fant seg også 
godt til rette. Spenningen ble ivaretatt da det ble gjort flere observasjoner 
av moskus en kilometer unna Alvheim. Lørdagen og søndagen gikk fort, 
vi hadde ulike parallelle aktiviteter som trimming av spaniel, vannapport, 
feltsøk etter gjenstand, søk etter person i terrenget og videre tradisjonelt 
blodspor med vanskelighetsgrad tilpasset både nybegynnere og erfarne. Alle 
hygget seg i det nydelige høstværet. Flere av de tobeinte deltakerne ble så 
ivrige i vannarbeidet at de også tok et forfriskende bad. 

Arrangementet la stor vekt på det sosiale, med hyggelig samvær og god 
mat for både to- og firbente. Det var underholdning med utlodning og en 
morsom spanielquiz. Utedo og ingen dusj la ingen demper på trivselen. Om 
noen lurer har vi allerede leid Alvheim til neste høst! 

Norsk Spaniel Klub avd. Møre og Romsdal ønsker alle spanielvenner en 
riktig god jul og et godt nytt år!

Alle foto: Ola Nøst

Norsk Spaniel Klub avd. Nord ønsker alle medlemmer en 
God jul og et Godt nytt år. 

Vi vil takke alle som har deltatt på våre prøver og på vår 
utstilling, og håper alle medlemmene er fornøyde. Vi ønsker 
å sende en takk til alle som har hjulpet oss i avdelingen i år, 
og håper vi ser dere igjen til neste år! 

Hvordan året 2016 blir for avdelingen er ikke helt i boks, 
men vi kan love at det blir noen spennende prøver. Vi vil 
gjøre vårt beste for at utstillingen skal bli en like stor suksess 
som tidligere år.

Vennlig hilsen styret

Nytt fra NSK Oslo og Akershus
De siste månedene har det vært mange 
aktiviteter i avdelingen. Vi har hatt utstilling, 
uformelle samlinger og flere prøver. Det er 
hyggelig at det er mange som stiller opp, men 
vi ser gjerne flere nye spaniels med eiere blir 
med. I den forbindelse vil vi oppfordre dere til 
å benytte dere av Facebookgruppen til å avtale 
møter og dra med dere flere. Det er alltid hyg-
gelig å ha noen flere å gå tur med, trene på det 
ene eller det andre, få råd og utveksle erfarin-
ger. Alt trenger ikke være planlagt i detalj. Det 
er lov å være spontane og legge ut melding om 
at man vil gjerne ha med seg noen en kveld. 
Det er noen som er meget flinke til dette ved 
Ekeberg allerede. Det er supert! Vi har også 
gjort dette noen ganger med blodspor og jakt-
treninger. Vi ser gjerne at du også er med!

Utstilling
Lørdag 5. september arrangerte avde-
lingen sammen med Norsk Spaniel Klubs 
Hovedstyre årets største spesial utstilling 
for Spaniels i Letohallen i forbindelse med 
European Dog Show 2015. Vel 200 spaniels 
var påmeldt denne dagen, og avdelingen øn-
sker å takke alle deltagere og publikum for en 
fin dag - ikke minst takker vi vårt Hovedstyre 
for flott samarbeid.

Treninger og samlinger
Vi har hatt noen treninger på kveldstid og 
helger som har blitt annonsert på Facebook. 
Her er det åpent for alle å være med. Til nå 
har vi trent på blodspor, apport og momenter 
til jaktanleggsprøven. Det er vanskeligere å 

gjøre dette på hverdager utover i mørketiden, 
men vi får forsøke å ta helgene til hjelp.
Jaktanleggsprøve på Siggerud og Hemnes
Avdelingen har arrangert to jaktanleggsprø-
ver (JAL), en på Siggerud og en på Hemnes. 
Anders Brunvoll var dommer på begge. Det 
har til sammen vært sju ekvipasjer som har 
bestått. Nytt er at man kan bestå begynner-
klasse apport (BK) direkte på jaktanleggsprø-
ven. Noen velger å satse på dette og enkelte 
består med glans. Her er resultatene: Meryl 
Cookie And Cream, bestått JAL og BK van-
napport, 59 poeng, Fantins Chili Chocolate, 
bestått JAL, 56 poeng, Fantins Absolute 
Albert, bestått JAL og BK vannapport, 56 
poeng, Lykkehunden Action, bestått JAL 
og BK vannapport, 56 poeng, Yxsjöstugans 
Tia, bestått JAL, 44 poeng, Ursa Major’s 
Somebody To Love, bestått JAL, 36 poeng 
og Tollerstemmen’s Paco, bestått JAL med 36 
poeng. Gratulerer til samtlige!

Apportprøver på Siggerud
Avdeling har også hatt to apportprøver, 

begge på Siggerud. Dommer var Wenche 
Farstad. Her bestod fem ekvipasjer og disse 
er: Begynnerklasse: Bannockfield Dove, 
Statesman In The Pocket. Åpen klasse: 
Leonardas Hurrajente Fonda, Streamside’s 
X-Game, Streamside’s X-Sheriff. Vi gratulerer 
til samtlige!

Jaktprøver på Hemnes
Lørdag 31. oktober og søndag 1. november 
gjennomførte vi jaktprøve på Hemnes ved 
Aurskog. Vi hadde invitert to dommere fra 
Sverige, Hans Sundberg og Willy Gustafsson. 
Hans dømte også denne prøven i fjor, mens 
Willy dømte vår prøve på Sokna to år tilbake. 

Prøvene på Hemnes var delt i to slik at en 
dommer dømte åpen klasse den ene dagen og 
eliteklasse den andre dagen. Begynnerklassen 
ble fordelt mellom begge dommerne begge 
dager.  Hans dømte fortrinnsvis i skogen 
begge dager. Der jaktet man på skogsfugl og 
rugde, mens Willys partier foregikk langs 
elven på utsatt fasan, ender og rugde. I praksis 

Oslo og Akershus

Deltager og tilskuer som 
nyter dagen. Espen Skjøld og 
Kjersti Ones

Stor interesse når en Clumber Spaniel starter! Knut 
Framstad, Kjersti Ones, Espen Skjøld, Pernille Van 
Grieken, Therese Myrhaug og Torun Thomassen

High Score Let’s Make 
Love, Ludwig.
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blir dette to svært forskjellige prøver for hundene, noe som gjør det ek-
stra utfordrende å lykkes i alle elementer. Dette ble to svært spennende 
dager med mange fuglesituasjoner for mange hunder. Det var bare et 
fåtall hunder som dessverre ikke fant noen fugl. 
Det var spesielt artig med at vi hadde så mange raser representert 
denne gangen. Vi håper vi også får se så mange raser på fremtidige 
arrangementer, og ikke minst så håper vi at vi ser deltakerne i begyn-
nerklasse igjen til neste år, enten i samme klasse eller med at de prøver 
seg i åpen klasse.

Lørdag:
Begynnerklasse: Råkkerumpas Pippi Langstrømpe, ingen premiering. 
Zero One’s Smokehead og Fantins Busy Buddy, begge med 2. premie.
Åpen klasse: Redspot’s Carisma, ingen premiering. Streamside’s 
X-Game, Streamside’s X-Belle, Winton I Vildensky og Fågeljägarens 
Crane, 1. premie. Spanielplassens Ifa, 3. premie.
Eliteklasse: Fantins Western, Fantins Xtra og Fantins Bird Bagger, 
ingen premiering. 

Søndag:
Begynnerklasse: Zero One’s Smokehead, Clumbraise Rosanna, 
Bannockfield Dove, Lerkerøds Cadela, Manaca’s Joy Of A Toy, ingen 
premiering. Fantins Busy Buddy og Råkkerumpas Pippi Langstrømpe, 
1. premie.
Åpen klasse: Streamside’s X-Game Og Redspot’s Carisma, ingen premi-
ering. Streamside’s X-Belle, Spanielplassens Ifa og Fågeljägarens Crane, 
1. premie. Winton I Vildensky, 2. premie.
Eliteklasse: Fantins Xtra, ingen premiering. Fantins Western og Fantins 
Bird Bagger, 1. premie.
Gratulerer til alle, og en stor takk til vår lokale tilrettelegger og kjent-
mann Lawson Vallery!
Neste års prøver planlegger vi å ha på samme sted 8.-9. oktober 2016. 
Da vil vi ha utsatt fasan med mulighet for felling.  

Handlerkurs
Lørdag til søndag 16.-17. januar blir det handlerkurs med Steinar 
Balken. Se mer informasjon om dette på hjemmesiden og facebooksi-
den til avdelingen.

Årsmøte
NSK avd. Oslo og Akershus innkaller til årsmøte onsdag 10. februar 
2016 på NTI CADcenter AS, Malmskriverveien 35, 1337 Sandvika.

Valgkomiteen er i gang med å skaffe nye medlemmer til styret. Ønsker 
du å bidra eller kjenner du noen som kan passe, ta kontakt med valg-
komiteens leder Christina Sepulveda på e-post csep08@gmail.com.  

Vi ønsker dere en riktig god jul og god nytt år!

June og Ifa på jakt etter fasan. Dommer Willy 
Gustafsson, June Olsen, Lawson Vallery God jul! Nordisk UCH Redspots Cooper aka Felix

Noe venting før man slipper til er det. Torun Thomassen, 
Kjersti Ones, Therese Myrhaug, Knut Framstad, Pernille van 
Grieken, June Olsen.

Oslo og Akershus fortsetter..

Rogaland

Sogn og Fjordane

Utstilling NSK Rogaland
Tradisjonen tro arrangerte avdelingen spesial-
utstilling for spanielrasene samtidig med NKKs 
utstilling her i Rogaland. Værgudene smilte 
til oss som vanlig, og fra kafeteriaen luktet det 
deilig av vafler. Alt lå til rette for et flott arran-
gement. Dommer for dagen var hyggelige Rudy 
Feyaerts. Tilsammen var det 77 påmeldte, 64 
voksne og 13 valper.
Bis ble Cocker Spaniel Rainstorm’s Latest News.
Bis veteran ble Merry Cocktails Melody Maker.
Bis valp ble Cocker Spaniel Trismato's Eternity 
Moment
Bis brukshund ble Engelsk Springer Spaniel 
Streamside's Arracacia.
Vinner av det gjeve trofeet for Beste 
Rogalandshund ble Field Spaniel Jeanne D’arc 
to Winterbourne Du Kre. I pausen arrangerte vi 
barn og hund, med Oddvar Hausken som dom-
mer. Her var det mange flinke handlere som vi 
håper å se mer til! Tusen takk til alle som var 
med på å gjøre dette til et flott arrangement!

Utstillingstrening
I høst har vi satt i gang utstillingstrening, og 

kommer til å fortsette på onsdagene fremover. 
Vi har treningslokale i et parkeringsanlegg, så 
dårlig vær er ingen hindring! Vi trener momen-
ter, og setter det sammen til en helhet i ringen. 
Her kan du spørre om alt du lurer på om utstil-
ling. Temaer vi har diskutert i løpet av høsten 
er bl.a. hvordan tolke rasestandarden, hvorfor 
stille ut, hvordan takle stress, belønning og 
gangen i en utstilling. Vi er en flott gjeng som 
holder på, men har plass til flere!

Blodsportrening
Jeg har dratt i gang blodsportrening for klub-
ben nå i sommer. Vi satser på å møtes hver 
søndag så lenge det er barmark. Her møtes 
nybegynnere og mer erfarne for utveksling av 
ideer og fellestrening. Vi har også med noen 
helt unge førere som lærer sporlegging og 
figurantarbeid. Har du lyst å bli med? Følg med 
på FB siden til klubben og heng deg på!

Aktivitetar vinteren 2016 – vår 2016:
Pelsstellkurs i Luster/Årdal 
Går kontinuerlig. Kostar kr. 300 pr. time. Ta kontakt 
med styret.. Medlemsmøte med bakgrunn i NSK’s 
utstillingspolitikk. Dette vart arrangert på Byrkjelo 21. 
november. Referat kjem i neste Våre spaniels.

Årsmøte med fagleg tema i februar
Stad, dato og tema er ikkje fastsatt enno. Innkalling 
til møtet får du i posten minst 14 dagar før møtet.  
Som vanleg skal me ha ei sosial og fagleg samling 
i tillegg til vanlege årsmøtesaker. Kom gjerne med 
ynskjer/forslag på tema til styret! Hugs at alle forslag 
som skal opp som sak på årsmøtet, inkludert forslag 
på personar til val, må sendast styret i avdelinga 
seinast  15. januar. 

Referat frå sporprøvar i avdelinga
På bevegeleg blodspor har det starta 11 hundar, av 
desse to springere og ein cocker. På ferskspor har det 
starta 5 hundar, av desse ein cocker. For avdelinga 
sine tre ordinære prøvar – sjå brukshundspalta. 
Avdelinga har fått ein ny viltsporchampion, N VCH 
Desperado’s Finnwin (Yksi) til Inger Handegård.

Samlingar vinter/vår 2016
Me håpar å få til nokre treningssamlingar og faglege 
samlingar. Desse vert annonsert på heimeside og på 
facebook.

Prøvar 2016
Avdelinga har søkt om tre ordinære sporprøvar, 

bevegelege sporprøvar, ferskspor, jaktanleggsprøve, 
apportprøve og dobbelt rallylydigheitsstevne. Så her 
gjeld det ikkje å ligga på latsida når det gjeld trening 
i vinter!

Rallylydigheitsstevne i Årdal 24.-25. 
oktober
Det var med spenning me tok i mot påmeldingar. 
Dette er fyrste gong NSK arrangerer prøve og det er 
andre prøve i Sogn. Me hadde stipulert med 30 på-
meldt kvar dag, men tala enda på 57/53 hundar kvar 

dag! Av desse var heile 12 spaniels, alle springere. 
Dessverre måtte ein melde fråfall begge dagar og ein 
eine dagen, men av totalt 21 spanielstartar vart det 
mange 1. premiar!!!   Fleire fekk nye titlar og to vant 
cert. Sjå bildet og sjå brukshundspalta. Me sender 
ein STOR takk til næringslivet i Årdal som har vore 
heilt fantastiske med låge prisar for overnatting på 
hotellet og fine gåvepremiar og til Tangen Køyre og 
Rideklubb som lånte oss ridehallen for ein låg sum.
Med dette ynskjer styret alle medlemmer i fylket ei 
god jol og eit aktivt nytt år.                                Styret

 

 
 
 
       

 
Påmelding sendes til: Betaling sendes til: 
Vibeke Kvisler Norsk Spaniel Klub avd Østfold 
Herrefosserveien 564 Konto nr: 1080.25.79824 
1890 Rakkestad  
Tlf. 40 84 17 53  
vibeke@millside.net  
 
Påmelding/betalingsfrister: 
Webpåmelding innen 20.desember 2015 
Manuell frist 20. desember 2015           
Web utsatt frist 28. desember 2015 

 
Kr  250,-  
Kr. 250,- 
Kr. 300,- 
  

 
 
 
 
Forbehold om dommerendring ved mange påmeldte  
50% rabatt fra 3. hund med samme eier! 
For å få 50% rabatt send påmelding manuelt pr mail til vibeke@millside.net  
 
NB Vi tar ikke i mot påmeldinger etter utsatt webfrist. 
Meld gjerne på via web! 

VELKOMMEN! 
 

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold inviterer til: 
 

VALPESHOW 
FOR ALLE RASER 

I Degerneshallen søndag 10. januar 2016 
 

Dommer: Eirin B. Stenbro 
 

 

Betalingsfrist er lik påmeldingsfrist, ved for sen betaling beregnes 50% tillegg  
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Jaktprøve i Kongsberg 
12. og 13. august
Dette året ble det satt ny rekord i antall 
påmeldte til jaktprøven. Det merkes at det 
er mange som har åpnet øyene for jakt med 
spaniels. Vi hadde flere debutanter med og 
de hadde virkelig flinke hunder med seg ut i 
feltet. 

Vi leide to hytter i Sølverkskogene og ankom 
fredag ettermiddag. Etter hvert som mørket 
kom satte vi oss rundt bålet og fortalte jeger-
skrøner som seg hør og bør.  Oppmøte var 
tidlig og klokken sju var skogen full av ivrige 
jegere og førere, vi er noe for oss selv vi spani-
eljegere. Det ble lange dager for både skyttere 
og dommere. Vi er utrolig glade for å få med 
oss så gode jegere på prøven. Kritikkene ble 
delt ut i mørket på Øksnehytta, det blir hyg-
gelig stemning når vi sitter samlet og venter 
på bedømmelsen fra dommerne. Etter en lang 
dag i skogen så smaker det fortreffelig med 
jegergryte og god drikke - takk til kokken.

Dommere var Tor Magne Gramstad og Ulf 
Westlund. Kenneth Bergland, Inge Bergland 
og Bjarte Grimen var skyttere. Oda Bondal 
var representant for Norsk Kennel Klub, mens 
Vegard Ødegaard var prøveleder.

To ekvipasjer fra vår avdeling startet på 
prøven. Gitte Lunde debuterte med sin clum-
ber spaniel Libells Love Me Tender, og June 
Olsen gikk i AK med Engelsk springer spaniel 
Spanielplassens Ifa.

Premieringer lørdag:
Fantins Bird Bagger med fører 
Bjarte Grimen fikk 1. premie EK 
(eliteklasse) og prøvens beste ble 
Spanielplassens Ifa med fører June 
Olsen, som fikk 1. premie AK.

Premieringer søndag:
Spanielplassens Ifa med fører June 
Olsen fikk 2. premie AK og ble 
prøvens beste. 
 
Utstilling i september 
Vi arrangerte spesialutstilling for spaniels i 
september. Best in show (BIS) ble Westaway 
Beggars Belief (welsh), BIS2 ble Westaway 
Stop Press (ess), BIS3 ble Caci's Common 
Vision (amc), mens BIS4 ble Sempre Felicita 
Bimbik's Amor (clumber). Best in show 
junior ble  Bobwhite's Makes Me Happy (ess), 
best in show veteran ble Caci's Cohen (amc). 
Best in show bruks ble Winton Change My 
Stars (ess), mens best in show valp ble Libell’s 
Crazy Clown (clumber).
 
Medlemsmøte om klubbens 
utstillingspolitikk
På høstens medlemsmøte 21. oktober hadde 
vi en flott diskusjon om fremtidens utstil-
lingspolitikk.  Arbeidsgruppens utspill ble 
gjennomgått av spanielklubbens leder, Kari 
Knudsen, som hadde tatt seg tid til å besøke 
oss.  Vi serverte jubileumskake med kaffe, og 

alle de fremmøte koste seg. 
 
Årets mestvinnende brukshunder
Vi minner våre medlemmer om å sende 
inn resultatene til konkurransene «Årets 
mestvinnende brukshund» - skjema finnes på 
nettsiden spaniels.org.  Fristen for innsending 
er 31. desember 2015.
 
Kommende arrangementer 
På nyåret blir det flere arrangementer i 
avdelingen. Årsmøtet avholdes 29. februar, se 
annonse annet sted i bladet, valpekurs, jaktan-
leggskurs, massasjekurs og klippekurs
Datoer er ennå ikke satt, men følg med på vår 
nettside og på facebook.
 
Takk for ett flott år, håper å se dere på våre 
aktiviteter neste år!

Telemark

Trøndelag

Valpeshow i Levanger
22. august arrangerte vi valpeshow på 
uteområdene til Mule skole i Levanger, som 
var en kjempefin plass å ha valpeshow på! 
Værgudene var på vår side, og vi hadde 
strålende sol hele dagen. Vi var så heldige å få 
Karl Eddie Berge som dommer. I tillegg var 
Vanja Sliwa ringsekretær, og Silje L. Havstein 
skiver. Alle gjorde en super jobb. Vi hadde 
42 påmeldte fordelt på 29 raser. Vi arrangerte 
også barn og hund. 

I finalen ble det en skikkelig hjemmeseier! 
Lise Tromsdal og Hilde Kolstads engelske 
springer Cocoline Dazzling Darling ble best 
in show (BIS). De resterende plassene gikk 
til BIS2 Redvilla's Sassy Story. Staffordshire 
Bullterrier med eier Inga Granlund og Bjørnar 
Øyen. BIS3 ble Kingeanas Khanis Partners In 
Crime, en basenji, med eier Liv Irene Nyfløt 
og Dag Christer Lie. BIS4 ble Dagdriverens 
Drillo, en drever, med eier Johan Sagvold.

Det virket som alle hadde en fin dag og 
koste seg. Vi var så heldig at vi fikk mange fine 
premier fra forskjellige aktører i nærmiljøet, 
i tillegg til forpremier fra Royal Canin. Dette 
gjorde at alle deltakerne fikk med seg noe 
hjem!

Vi vil rette en stor takk til alle som var 
med å hjalp til og gjorde dette til et flott 
arrangement!

Handlerkurs og klippekurs med 
Roxana Opris
I september var vi så heldige å få besøk av 
Roxana Opris fra Kennel Roxicocker i Italia. I 
løpet av noen dager holdt hun både hand-
lerkurs og klippekurs for medlemmer og 
andre. 8. september var det handlerkurs på 
avdelingens treningsområde på Byneset, der 
to springere, to cockers og tre berner sennens 
deltok. Dagen etter arrangerte vi klippekurs 

på Stjørdal. Fire cockere og tre observatører 
fikk en grundig gjennomgang i faget.

Blodsporkurs
I juli arrangerte vi introduksjonskurs og opp-
følgingskurs i blodspor, noe som var veldig 
populært. Kurset ble lagt i området rundt 
området vårt på Byneset. I alt 25 deltakere var 
med på kursene. Vidar Sagmyr, Helge Growe 
og Hege Sagmyr var instruktører.

Jaktanleggsprøver og apportprøve
I høst har vi hatt i alt 17 deltakere på ordinære 
og bevegelige jaktanleggsprøver på Støren. På 
den ordinære jaktanleggsprøven 23. august 
deltok det åtte hunder deltok, og seks besto. 
Dommer var Monica Gustavsson Holthe. Den 
bevegelige jaktanleggsprøven ble arrangert 
i perioden 20. august til 10. september, med 
totalt ni hunder. Åtte besto. Dommer var Dag 
Hassel. Flere av de startende på jaktanleggs-
prøven besto vannapportprøve i begyn-
nerklasse (BK), som er et av momentene i 
jaktanleggsprøven.

Avdelingen arrangerte apportprøve 23. august 
som ble dømt av Dag Hassel. Det var tre hun-
der i fellesklasse (FK), en fikk godkjent.

Spanieltreff
Årets spanieltreff starta med tåke tjukk som 
graut før sola kom fram og sørget for strå-
lende og vindstille vær hele dagen. Wenche 
Krogstad ga deltakerne en kort intro om 
pinnespor før alle la hvert sitt spor med fire 
pinner. Tre hunder fikk full pott - Malin til 
Wenche Krogstad, Wanda til Tove Kaspersen 
og Alvin til Ida Vikaune. Det var loddsalg 
med mange flotte premier og alt for få lodd-
bøker, kaffe, pølsegrilling, sjokoladekake - 
apport av ulike dummyer som hundeleker, 

flaske, vedkubbe, nissefigur, plastspade med 
mer. To hunder hentet fire gjenstander innen 
tidsfristen - Hera til Marit Hansen og Basse til 
Renate. Deretter kastet deltakerne seg ut i en 
sprintkonkurranse med tidtaking av hund der 
bronseplassen gikk til Birka til Anne Valstad-
Aalmo, sølvplass til Ezzi og Silje Havstein og 
gullet gikk til Troy og Bjørn Roger Ibbeland 
som lå tre hundredeler foran Ezzi og Silje.

Tusen takk for en super dag med både gamle 
kjente og nye spanielvenner!

Apportkurs
Mandag 17. august arrangerte vi et minikurs i 
søk og apportering for spaniels på Frigården i 
Stjørdal. Instruktør var Wenche R. Krogstad. 
Kurset var fullt med seks deltakere med hund 
og to observatører. 
Kurset startet med en demonstrasjon av inn-
læring av søk og apport ved hjelp av tennisball 
og markeringstrening med dummyer. Så ble 
det ei økt med en og en hund sammen med 
fører, hvor noen prøvde ballsøk, en med litt 
erfaring fikk markering med dummy og en 
fikk trigget interessen ved at hun fikk se at jeg 
gjemte leke ute i feltet. Alle hundene søkte og 
apporterte tilbake til eier, og så virkelig ut for 
å like oppgaven.

Etter en liten kaffepause delte vi opp i lag på 
2 og 2 som fikk jobbe sammen. Nå brukte de 
hjemmelagede dummyer (malerrull overtrekt 
med sokk) - og det var mange smilende og 
fornøyde fjes å skue etter hvert som de kom 
tilbake fra feltene. Hundene var kjempeflinke 
alle sammen, så dette ga mersmak.

Årsmøte
Årsmøtet holdes tirsdag 9. februar 2016 kl. 
18 i Ingvald Ystgaards veg 7 i Trondheim, se 
annonse i bladet.

Styret ønsker alle medlemmer en God Jul og 
et Godt Nytt År! 

Vennlig hilsen styret
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Forberedelser
Her dreide det meste seg om tre ting:  
1.  Hvordan få bilen lettest mulig, men likevel 

rigget for tre uker på hjul. Hege gjorde en 
kjempeinnsats her da hun, med tårer i øy-
nene, bl.a. byttet ut tungt servise og bestikk 
med engangsutstyr i plast og papp.    

2.  Hunder og hundepass måtte gjøres up-to 
date i forhold til lovpålagte vaksiner og 
stempler i pass. 

3.  GPS måtte oppdateres. Anbefaler andre 
dypt forelskede ektepar om ikke å utsette 
dette til kvelden før avreise. Oppdateringen 
som tok flere timer viste seg å ikke funke 
via iMac, men da vi gjorde et fjerde forsøk 

på min bærbare pc smilte lykken 
igjen.
I tillegg bør det nevnes at denne bobi-
len ble kjøpt av hundefolk, og var i så 
måte rigget i henhold til dette: Ekstra 
lufteventil på den ene døra bak, rygge-
kamera montert som kamera inne 
i hundeavdelinga, sånn at vi kan se 
hundene på skjermen framme under 
kjøring og spesiallaget gulv for bur 
med plass til bagasje under.

 
Utreisen
Fredag 5. juni hadde vi planer om å 
komme oss av gårde fra Lundåsen i 
rett tid, men i kjent stil ble vi et par 
timer forsinka. Vi slet litt med å få 
den responsen fra vårt splitter nye 
bobilbatteri som vi ønsket oss. Hege 
(i dette tilfellet kalt Tårnfrid) var nær 
nervøst sammenbrudd, og mente 
vi skulle avlyse hele turen. Jeg leste 
mellom linjene at hun mente dette 
var noe jeg burde ha sjekket for flere 

dager siden.
Uansett, nesten like forelsket som for 15,5 

år siden kom vi oss på vegen med kurs for 
Drammen og NKK-utstilling dagen etter. Den 
ørlille forsinkelsen gjorde at vi fricampet på 
en bensinstasjon ved E18 i stedet for å kjøre 
helt til målet og vekke alle andre klokka to på 
natta.

Etter utstillinga i Drammen la vi kursen mot 
Larvik og ferja over til Hirtshals, nå gikk alt i 
henhold til skjema, og kjærligheten blomstret 
i framsetene. Under turen med Colorlines 
Superspeed på 3,5 timer, slappet Luna og de 
andre to av i bilen mens vi menneskene koste 
oss med mat og tax-free shopping.

I Hirtshals booket vi oss inn på en camping-
plass for å slappe av litt. Her hadde hundene 
tilgang på et eget inngjerdet lite lufteområde 
inne på campingplassen.

Tyskland
Etter å ha tilbakelagt Danmark som en ren 
transportetappe, og kommet noen timer inn i 
Tyskland, ble vi enige om å la GPS’en finne en 
campingplass nær autobahn. Den plassen som 
ble valgt var i nærheten av Holle. Plassen var 
snodig, men riktig så idyllisk, bortsett fra at 
det vrimlet av flått her.

Sveits
Fra Holle dro vi på med en solid transporte-
tappe igjen og kom oss ned til Werdenberg i 
Sveits.

 Det skulle vise seg at klokketårnet som lå 
250 meter bak campingplassen var av den 
ivrige sorten, som nådde sitt klimaks klokka 
23 da den slo hele 27 godt hørbare slag (4 
for hvert kvarter pluss 23 for klokka 23). For 
øvrig en flott plass.

Italia
Sveits ble raskt lagt bak oss da vi følte for å 
komme oss nedover til vår venninne Roxana 
Opris som bor utenfor Milano. Fjellveiene ned 
fra Sveits til Cuomo i Italia er omgitt av flott 
natur med gamle slott på nesten hver fjelltopp. 
Cuomo ble passert i god fart, for nå hadde vi 
planer om å komme frem til Roxana og ken-
nelen hennes like ved Milano. Trivelig å treffe 
Roxy igjen, og vi følte oss veldig velkomne alle 
sammen.

Det som slo oss da vi nærmet oss Kennel 
Roxicocker var alle åkrene som lå under vann 
i området. Dette viste seg å være risåkre. 

Europa 
på tvers med hund 

Dette reisebrevet er skrevet 
noen uker etter at Team 
Sagmyr har kommet hjem 
fra en tre uker lang bobilferie 
i Europa. Beskrivelsene er 
basert på sannheten slik jeg 
og Luna opplevde dem, og 
kan i så måte avvike noe fra 
historien som Hege og hennes 
to firbente ville beskrevet den.

Reisebrev fra Vidar og 
Luna Sagmyr
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Risåkre under vann produserer et enormt 
antall mygg og insekter, noe som ikke var 
kjempekult for hverken to- eller firbeinte.

Et av hovedmålene med denne turens første 
etappe var forbeholdt Hege og hennes utstil-
lingshunder. World dog show 2015 (WDS). 
De tre deltok i tillegg også på et clubshow 
dagen før WDS. Resultatene ble egentlig 
meget bra, med gode plasseringer i champion-
klassen begge dagene. Winton ble andre beste 
champion på klubbshowet, mens Lotta ble 
beste championtispe og andre beste tispe til 
slutt. På WDS plasserte Winton seg som fjerde 
beste championhann, mens Lotta sjarmerte 
seg inn til tredje beste championtispe.

Etter showet hadde Roxana trommet 
sammen til en liten kurvfest ved ringen, før 
alle spanielfolk satte kursen mot en lokal 
restaurant. Her samlet mange spanielfolk fra 
mange land seg til et bedre måltid. Hundene 
var velkomne inn på restauranten, men Team 
Sagmyr valgte å ikke stole på sine hunders 
grunndressur ved bordkanten, så de fikk være 
i bilen. 

Nye venner
Ettersom vi kjørte en stor bobil og ikke akku-
rat var lommekjent i Milano, ordnet Roxana 

det sånn at vi fikk transport med 
hennes venner til og fra utstillingen 
begge dager. Selvsagt ville jo skjebnen 
det sånn at vi fikk motorstopp midt på 
en kokvarm strekning av autostradaen 
den ene dagen. Så der var vi strandet 
sammen med fire nye italienske venner 
som ikke snakket et ord engelsk. Men 
google translate funka greit…

Shopping med hunder
Besøket hos Roxana ble avsluttet med et 
besøk på et stort outletsenter ved Milano. Her 
var det for varmt til at hundene kunne ligge i 
bilen, så de ble med inn. Dette viste seg å være 
fullstendig uproblematisk ettersom hunder 
her var mer enn velkomne inn på butikker 
og restauranter. Her hadde man også et eget 
lufteområde for hunder midt inne i senteret. 

Gardasjøen
Etter noen fine dager hos Roxana, som for 
øvrig er en fantastisk kokk, la vi kursen mot 
Gardasjøen, hvor vi ankom den utvalgte cam-
pingplassen midt på mørke natta. Jeg valgte 
den dyreste bobilplassen som var ledig, visst-
nok med havutsikt og greier. Vel på plass viste 
den seg å ligge vegg i vegg med den lokale 

restauranten, hvor stillheten ifølge regelverket 
skal råde fra klokka 23. Det gjorde den ikke, 
så Hege, så tålmodig som hun enn er, gav 
ordre om at her skulle vi ikke bo en natt til.

Vi fikk flyttet oss litt lenger over mot senior-
avdelingen på leiren, hvor vi raskt falt til ro.

Landsbyen Sirmione ved Gardasjøen ble 
lagt inn i programmet før vi skulle kjøre mot 
Egeerhavet. Meget vakker plass.

Marina di Venezia
Denne plassen hadde vi blitt anbefalt av Bjørn 
Hvidsten Jensen, og plassen holdt det han 
lovte, blant annet egen avdeling på campingen 
for hundefolk, inngjerdet skog for hundeluf-
ting, agilitybane, hundedusjer/badekar ved sa-
nitæranlegget, eget hundeområde på stranda 
og veterinærvakt på campingen.

Fra denne campingen var det buss og 
båtforbindelse til Venezia sentrum, noe to av 

oss benyttet oss av. En fin dag i kjærlighetens 
tegn hvor vi selvsagt også tok en gondolbåttur 
i kanalene.

Val di Sol
Neste stopp ble Val di Sol oppe i de italienske 
alpene. Nydelig natur, hvor vi fikk trimmet 
litt etter late dager i Venezia. Her fantes det 
utallige turmuligheter både til fots og med 
sykkel. Siden vi var såpass langt til fjells ble 
det litt kaldt på kvelden, og ikke varmt nok før 
utpå dagen. Dette gjorde at Hege argumen-
terte, i ren valgkampstil, for at vi nok burde 
forflytte oss til varmere strøk: Det var jo tross 
alt sommerferie!

Brennerpasset
Vi valgte å gjøre overgangen fra Italia til 

Østerrike gjennom Brennerpasset. Passets 
høyde er ifølge kartet 1370 moh., mens veiens 
høyeste punkt oppgis til 1374 moh.
Østerrike
I løpet av turen nedover hadde vi gjort det 
til en vane å stole på GPS’ens anbefalinger. 
Min kjære Hege, som kanskje ikke i utgangs-
punktet er like impulsiv som meg, hadde fått 
prøvd sine grenser et par ganger. Men idet vi 
nærmet oss dagens anbefaling, som var en 
campinplass i en liten by ved navn Volders, 
var hun i ferd med å erklære unntakstilstand. 
Det var helt uaktuelt at vi skulle slå oss ned i 
et grått, lugubert industriområde. «Vent litt 
nå min lille rose», sa jeg så mykt jeg kunne 
(hun var faktisk ganske solbrent), «Vi kan jo 
uansett kjøre bort og snu».

Da industriområdet var passert åpenbarte 

det seg en liten perle av en camping, ved foten 
av et fjell og med et gammelt slott like ved. 
Her valgte vi å bli en dag ekstra faktisk. Et fint 
lite basseng, god restaurant, flott turterreng og 
en kul tysk dialekt på lokalbefolkningen.

Tilbake til Middelalderen
Et søk på google gjorde at Rothenburg ob der 
Tauber ble valgt som neste stoppested sør i 
Tyskland. Rothenburg ob der Tauber, en liten 
by med et stort navn. Ikke noe annet sted er så 
mye fra middelalderen blitt bevart som her. 

Kursen settes hjemover
Nå tenkte vi å kjøre noen rene transportetap-
per oppover til Danmark, med kun sovestopp 
og en liten tur innom en outlet ved Flensburg. 
Jeg hadde et utdrikningslag å rekke hjem-
me på lørdag! Mye veiarbeid på autobahn i 
Tyskland gjorde at vi brukte mer tid enn vi 
håpet, men det gikk greit uansett. Vi fikk enda 
en spesiell opplevelse da vi lurte oss av auto-
bahn og tok en overnatting ute i huttiheita, 
men i resepsjonen hadde de øl og viste fotball 
på storskjerm. Far fikk noen timer fri mens 
mor tok en tur med hundene.

Flåttsjekk i Danmark
Team Sagmyr er jo kjent for å sette HMS og 
internkontroll i høysetet, og tok derfor en 
gjennomgang av både to- og firbeinte. På 
de tre firbeinte fant vi faktisk overraskende 
mange flått med tanke på at alle fikk en dose 
gift før vi dro hjemmefra. Noen flere på 
Winton og Lotta enn på Luna, samt at noen 
av de på Luna var døde. Forklaringen på dette 
kan kanskje være at de to utstillingshundene 
ble badet opptil flere ganger i perioden etter 
dyrlegebesøket?

Gjennomgangen av oss tobeinte viste at vi til 
tross for alderen har holdt oss brukbart. Noen 
kilo opp i vekt på meg og begynnende HD på 
Hege er ikke mer enn man må kunne forvente 
etter tre uker på tur.

Tanker etterpå
Vi har ikke blitt skremt fra denne ferieformen. 
Man slipper utgifter og dårlig samvittighet 
over å etterlate hunder hjemme på kennel 
eller hos kjente.

Vi valgte å legge ferien såpass tidlig som 
først på juni og mener det var lurt, spesielt 
med tanke på hundene. Vi unngikk dermed 
de helt ekstreme temperaturene, og vi slapp å 
tenke på bestilling av plass på campingplasse-
ne. Ettersom dette regnes som lavsesong var 
prisene meget overkommelige også.

Dersom andre planlegger noe lignende og 
trenger tips og råd bistår vi gjerne!

Vennlig hilsen Vidar og Luna
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Annonser

Hjertelig velkommen til årsmøte i 
Spanielklubben avd. Agder 10. februar 2016.
Oppmøte: Sørlandets dyreklinikk  
Tidspunkt: 19:00
Saksliste: 
Opptelling av stemmeberettigede medlemmer.
Valg av leder for årsmøtet.
Valg av referent.
Valg av to personer til å underskrive 
protokollen.
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

Styrets årsberetning for 2015.
Regnskap for 2015.
Aktivitetsplan og budsjett for 2016.
Innkomne saker.
Saker fremlagt av styret
Valg

Innkomne saker må være avdelingsstyret 
i hende senest 15. januar 2016. 
Saksdokumenter publiseres på avdelingens 
hjemmeside så snart de er klare, senest 1 uke 

før årsmøtet. Det blir servering av pizza. 
Bare medlemmer som har betalt 
medlemsavgift har stemmerett. Dersom 
du har betalt sent må kvittering på betalt 
medlemskap medbringes. 
Etter årsmøtet vil det blir mulighet for 
en uformell prat og evt. spørsmål. Det vil 
bli utdeling av evt. premier. Det avholdes 
loddsalg, så husk kontanter.
 
 

Innkalling til årsmøte 2016
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold
Onsdag 17. februar 2016 kl 1800     
Solstua 
på Smørberg, (nær Jarlsberg travbane)  
AGENDA
Konstituering:
Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent

Valg av to til å undertegne protokollen
Årsmelding
Årsregnskap
Innkomne saker
Valg

Frist for innsending av  forslag til  
årsmøtesaker og kandidater til valget er  
15.januar 2016        (Etter NSK’s lover)
Forslag må sendes skriftlig til avdelingens 

leder Linda Giller på e-mail eller i brevs form.                   
Mailadresse:  linda@guldkrona.no                                                                                                 
Postadresse:    Krokenveien 511, 3275 
SVARSTAD
Årsmelding,  Årsregnskap, Valgkomiteens 
innstilling og evt. innkomne saker vil være 
tilgjengelig på Avd. Vestfolds side på www.
spaniels.org senest 14 dager før årsmøtet.  
(Etter NSK’s lover)

Vi inviterer til årsmøte for avdelingens 
medlemmer søndag 7. februar kl. 20. Vårt 
årsmøte vil også i år bli avholdt pr telefon. 
Medlemmene ringer da inn på tlfnr 21010920 
og taster inn passord: 863807#. De som skal 
delta bes om å identifisere seg ved pålogging. 
Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside og 
facebookside i forkant av møtet.
Vi minner om at forslag som skal behandles 
i forkant av årsmøtet, samt forslag til 
kandidater til Representantskapet må være  
avdelingsstyrets leder i hende senest 15. 

Januar 2016. Forslag sendes til Merethe 
Knutssøn  mmerethee@hotmail.com
Tillitsverv på valg i 2016: Leder to år, 
nestleder ett år, to styremedlemmer for to år, 
to varamedlem for to år og ett varamedlem 
for ett år. Til valgkomiteen skald et velges en 
leder for to år og et styremedlem for to år. 
Forslag til kandidater til tillitsverv må være 
sendt til valgkomiteens leder Renate Hæg 
innen 15. januar på e-post: renatehaeg@
hotmail.com. Stemming til valg vil bli gjort 
ved uravstemning.

Øvrig kontaktinformasjon finner du på 
hjemmesiden www.spaniels.org under 
avdeling Nord.
Vi minner om NSK’s lover, som sier at det 
ikke er tillatt med benkeforslag på kandidater 
til tillitsverv. For å ha stemmerett på årsmøtet 
må medlemskontigenten for 2016 være betalt.

Vi ønsker velkommen og gleder oss til et 
hyggelig møte!

Saksliste: 
1. Årsberetning 
 2. Regnskap 
3. Innkomne saker  
4. Valg 

Saksdokumentene legges ut på vår hjemmeside senest 1 uke før 
årsmøtet.  
Forslag som skal behandles på årsmøtet samt forslag til kandidater 
til Representantskapet og andre tillitsverv, må være avdelingsstyret i 
hende senest 15. januar 2016.  

Innkalling til årsmøte torsdag 11. februar 
2016 kl. 18.30 på Myrbø Banehus.
Agenda:
*Konstituering 
Opptelling av stemmeberettigede, 
Valg av møteleder og referent 
Valg av 2 medlemmer til å undertegne 
protokollen 

*Årsberetning, 
*Regnskap 2015 
*Innkomne forslag.
*Valg

Frist for innsending av forslag til årsmøte 
og ny kandidater til styret er 15. januar 
2016. Forslag sendes skriftlig og må være 

avdelingsstyret i hende 15. januar 2016 
E-postadresse: spaniel.bergen-hordaland@
klubb.nkk.no Postadresse: Borgavegen 35, 
5211 Os Vi ønsker alle våre medlemmer 
velkommen til årsmøte. For å kunne ha 
stemmerett på avdelingens årsmøte må 
medlemskontingenten for 2016 være betalt.

Innkalling til årsmøte tirsdag 9. februar 
2016 kl. 18.00 i Ingvald Ystgaards veg 7, 
7047 Trondheim (lokalene til Mal Proff 
Trondheim)

Agenda:
*Konstituering 
Opptelling av stemmeberettigede, 
Valg av møteleder og referent 

Valg av 2 medlemmer til å undertegne 
protokollen 
*Årsberetning, 
*Regnskap 2015 
*Innkomne forslag.
*Valg
Frist for innsending av forslag til årsmøte 
og ny kandidater til styret er 15. januar 
2016. Forslag sendes skriftlig og må være 

avdelingsstyret i hende 15. januar 2016 
E-postadresse: vidar@sagmyr.no 
Postadresse: NS Kavd. Trøndelag v/Vidar 
Sagmyr, Nordmyrvegen 23, 7089 Heimdal
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen 
til årsmøte.
For å kunne ha stemmerett på avdelingens 
årsmøte må medlemskontingenten for 2016 
være betalt.

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller til 
årsmøte onsdag 10.02.2016
Sted: NTI CADcenter AS, Malmskriverveien 
35, 1337 Sandvika
Kl. 19:00
Agenda:
Konstituering
Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
Valg av møteleder
Valg to referenter
Valg av to medlemmer til å undertegne 

protokollen
Valg av tellekorps
Årsmelding
Regnskap
Innkomne saker
Valg

Sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i 
forkant av møtet. Vi minner om at forslag 
som skal behandles på årsmøtet, samt forslag 
til kandidater til Representantskapet og 

andre tillitsverv må være avdelingsstyret i 
hende senest 15. januar 2016. 

Dette kan sendes til avdelingens sekretær 
Monica Verås, Haraldshaugen 3, 1339 
Vøyenenga eller mail: mov@nticad.no.

I henhold til NSK's lover, er det ikke tillatt 
med benkeforslag på kandidater til tillitsverv. 
For å ha stemmerett på årsmøtet, må 
medlemskontingenten for 2016 være betalt.

Velkommen!

inviterer til årsmøte mandag 29. februar kl. 
1800 
Årsmøte avholdes i Skien Fritidspark, 
Sportellet, møterom i underetasjen, 
Moflateveien 59, 3733 SKIEN.
Vi minner om at forslagsfrist for saker og 
kandidater til verv er 15. januar 2016.
Evt. forslag sendes styret på e-post: spaniel.

telemark@klubb.nkk.no eller pr. brev til 
klubbens adresse.  For ordens skyld gjør vi 
oppmerksom på at det ikke er anledning til 
benkeforslag på årsmøtet.
Saksliste legges ut på avdelingens 
hjemmeside ca. 1 uke før årsmøtet.
Pga. serving ønsker styret en tilbakemelding 
på hvor mange som kommer.

Send en e-post til spaniel.telemark@klubb.
nkk.no  2 uker før, og oppgi antall personer.
For å ha stemmerett på årsmøte må 
medlemskontingent for 2016 være betalt. Ta 
med kvittering om betaling har skjedd siste 
14 dager før årsmøte.

Vel møtt!

Norsk Spaniel Klub avd. Agder

Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold 

Norsk Spaniel Klub avd. Nord

Norsk Spaniel Klub avd. Møre og Romsdal

Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland

Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag

Norsk Spaniel Klub avd. Rogaland

Norsk Spaniel Klub avd. Oslo og Akershus

Norsk Spaniel Klub avd. Østfold

Dato: Tirsdag 9. februar 2016 
Tid: kl 19:00 
Sted: Kruse Smith Entreprenør, Kanalsletta 4, 
4068 Stavanger 
Agenda: 
Årsberetning
Regnskap 2014

Budsjett 2015
Innkomne forslag
Valg 
Forslag som skal behandles på årsmøtet, samt 
forslag til kandidater til Representantskapet 
og andre tillitsverv må være avdelingsstyret i 
hende seneste 15. januar.  

Årsmøte rundes av med kaffe, kake og 
utlodning.
Hilsen Styret 
NSK avd Rogaland
spaniel.rogaland@klubb.nkk.no   
 

Norsk Spaniel Klub avd. Telemark

NSK avd. Møre og Romsdal avholder sitt årsmøte torsdag 18. februar 2016 kl 18.00 på Aker Stadion i Molde, inngang 7.

Årsmøte er berammet til Onsdag 10. februar 
2016 kl. 1830 på Marché Rygge høyre side av 
E6 retning mot MOss.

Forslag til årsmøte bes sendt styret v/Vibeke 
Kvisler skriftlig på mail vibeke@millside.

net eller i brev til NSK avdeling Østfold, v/
Vibeke Kvisler, Herrefosserveien 564, 1890 
Rakkestad, innen 15. januar 2015. Nestleder, 
2 styremedlemmer og 2 varameldemmer til 
styret er på valg. Forslag på nye kandidater 
kan sendes valgkomiteens leder Ingunn 

Sandtrø på mail: ingunnsandtro@hotmail.com
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Vi minner om at kun meldemmer med 
gyldig betalt medlemskontigent for 2016 har 
stemmerett på avdelingsens årsmøte.
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Returadresse: 
NSK V/Kari Knudsen
Buvang
1954 Setskog


