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Norsk Spaniel Klub
Jaktkomiteen

Jakttreningscup

Sist oppdatert 21.august 2013

Jakttreningscupen er ikke først og fremst en konkurranse, men laget og ment som treningsmål, samt
en trivelig og morsom aktivitet for NSKs avdelinger. Jaktkomiteen håper at jakttreningscupen skal
inspirere avdelingenes jaktkontakter til å komme i gang med treningssamlinger på avdelingsnivå.
Hovedformålet med cupen er å rekruttere, inspirere og motivere klubbmedlemmer til å jakttrene
sine spaniels og danne et godt treningsmiljø for slike aktiviteter. Hunder som oppnår høy poengsum
i rugdeklassen burde være klar for jaktanleggsprøven. Hunder med høy poengsum i orrfugl og
storfuglkassene, er kommet langt i treningen på vei mot jaktprøvene.
Cupen kan arrangeres som en ren avdelings cup, eller flere avdelinger kan slå seg sammen om å
arrangere cupen; om de finner det hensiktsmessig.
Formålet med Jaktcupen
Formålet med cupen er å dele gleder og erfaringer med jakttrening av spaniels samt å skape et
treningsmiljø ute i avdelingene og gi et treningsmål for alle med spaniel, uansett hvilket nivå man er
på.
Hva er Jakttreningscupen?
Jakttreningscupen er lagt opp slik at alle med spaniel kan delta, det er tre klasser med økende
vanskelighetsgrad. Cupen består av øvelser som arrangeres i forbindelse med treningssamlinger i
løpet av vår/sommer halvåret. Øvelsene er lagt opp slik at både unghunder og ekvipasjer uten jaktlig
erfaring skal kunne være med fra starten av. Det anbefales at hunden har fylt 6 mnd. ved jaktcupens
start.
-

-

Syv øvelser
De fem beste resultatene gjennom cupen er tellende, har man startet mindre enn fem
ganger, teller alle startene.
Tre klasser, avhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. Man bestemmer selv hvilken av de tre
klassene man starter i, men når man har valgt klasse må man starte i den klassen gjennom
hele cupen.
Man må ikke være med fra første øvelse, man kan starte på de øvelsene man ønsker.
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Klasseinndeling
-

Rugdeklassen: For dem som vet lite eller ingenting om jakttrening eller jakt med spaniel,
eller dem som har en unghund.

-

Orrfuglklassen: For dem som kan litt og har litt erfaring med jakt og jakttrening av spaniels.

-

Storfuglklassen: For dem som kan og har enda mer erfaring med jakt og jakttrening av
spaniels.

Bedømming
Noen av klubbens jakt- eller jaktprøveinteresserte medlemmer stiller som dommere og gjør jobben
etter beste evne, selv om de ikke har noen form for dommerutdannelse. Arrangøren forplikter seg til
å føre og holde oversikt over alle resultatene for hele treningsperioden.
Det legges opp til bedømmelse og et poengsystem hvor hver øvelse bedømmes fra 0-20 poeng.
Det er laget noen enkle dommeranvisninger som dommerne skal forholde seg til.

Dommeranvisninger
Alle øvelser bedømmes med en skala fra 0-20 poeng






0p:
En eller flere diskvalifiserende feil.
1-5p: En ufullstendig og mangelfull prestasjon. Oppgaven løses ikke.
6-10p: En ufullstendig prestasjon. Oppgaven løses med besvær.
11-15p: En overbevisende prestasjon. Oppgaven løses sikkert, men med noen feil.
16-20p:En overbevisende prestasjon hvor hund og fører fungerer effektivt sammen.
Oppgaven løses uten- eller med ubetydelige feil.

Diskvalifiserende feil:







Gjentagende lyd (gjelder ikke sussex
spaniel)
Aggressiv adferd
Skuddredd
Fysisk avstraffelse av hund
Stor grad av ulydighet, blir borte fra
fører.
Ødelegger dummy

Belastende feil:
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Knallapporterer, forlater anvist plass,
stikker fra fører - men gjennomfører
apport
Vegring av apport
Langsomt og initiativløst arbeid,
manglende arbeidslyst
Ineffektivt søk
Dårlig apporthåndtering
Nekter/vanskelig for å avlevere
Høylydt og støyende føring av hund
(førerfeil)
Ulydighet
Dårlig markeringsevne
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Det er opp til dommer å bestemme avstander i øvelsene, alle avstander som er oppgitt i øvelsene er
anbefalte avstander, men de kan forandres ut i fra praktiske hensyn, og det skal selvfølgelig legges
stor vekt på at ekvipasjene skal lykkes. Dommeren kan bruke en medhjelper der det er praktisk for
gjennomføringen av øvelsene.
Alle øvelser i alle klasser starter med at fører med hunden kommer fram og hilser på dommer.
Fører skal i alle sammenhenger vente på klarsignal fra dommer før hunden starter øvelsen.
For enkelhets skyld er ordet sitt benyttet i beskrivelsen av øvelsene. Men, det er ikke påkrevd at
hunden sitter, verken ved førers side, når den blir forlatt eller ved stoppsignal. Det er helt opp til
fører å bestemme om hunden skal stå, sitte eller ligge. Det eneste som bedømmes er om hunden kan
forholde seg rolig i den posisjonen fører har bedt den om.
Det er opp til dagens dommer å avgjøre om det skal avfyres skudd i orrfugl- og storfuglklasse. Det
avhenger av terreng, tillatelser og sesong. I rugdeklassen skal det som hovedregel ikke avfyres skudd,
men fører kan be om at det avfyres skudd for sin hund.
Det skal benyttes lik dummy for alle hunder i samme klasse. Ingen hunder får starte med egen
dummy.
I rugdeklassen får hunden ha kobbel på under kast (og evt. skudd) ved dummyøvelsene (dersom ikke
annet er oppgitt) uten at det gir poengtrekk.
I orrfuglklassen får hunden føres i koppel under skudd og kast av dummy, men dette medfører 5
poeng trekk i tillegg til evt. andre poengtrekk hunden måtte få.
I storfuglklassen skal hunden føres løs under skudd og kast av dummy
Løpske tisper kan starte i jaktcupen. De starter etter at alle andre hunder og klasser har fullført
dagens øvelse.
Alle løpske tisper skal holdes i bil inntil umiddelbart før de skal starte, dvs. til etter at alle andre har
fullført dagens øvelse.
Øvelsene er lagt opp på en slik måte at det er stigende vanskelighetsgrad fra øvelse til øvelse, og de
første øvelsene er utformet slik at de kan gjennomføres selv om det ikke er barmark. Alle øvelsene
inneholder ett eller flere av momentene, lydighet, apport, og søk.
Lokale tilpasninger av øvelsene eller rotasjon på rekkefølgen tillates.
Øvelse 1: Sitt og bli
Rugde: Fører går ca. 10 meter med hunden koblet fra anvist startsted, hunden kobles fri og settes,
fører går tilbake til start. Dommeren eller fører kaster en dummy ca. midt mellom hund og fører.
Fører går ut og henter dummyen, fører går så tilbake til start. Hunden kalles inn.
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Orrfugl: Fører går ca.10 meter med hunden koblet fra anvist startsted, hunden kobles fri og settes,
fører går tilbake til start. Dommeren eller fører kaster en dummy over hunden slik at dummyen
lander noen meter bak hunden. Fører går ut og henter dummyen, fører går så tilbake til start.
Hunden kalles inn.
Storfugl: Fører står med hunden fri ved fot på anvist sted, hunden settes. Dommeren eller fører fyrer
av et skudd og kaster en dummy slik at dummyen lander minst ti meter foran hunden. På førers
kommando sendes hunden ut for å apportere dummyen. Dummyen skal apporteres raskt og effektivt
til førers hånd.
Øvelse 2: Apport
Rugde: Fører går ca. 10 meter med hunden koblet fra anvist startsted og legger så ned en dummy.
Fører og hund går så tilbake til startstedet. Hunden sendes ut for å apportere dummyen. Det er ikke
nødvendig at dummyen leveres til førers hånd, men den skal leveres i nærhet av fører.
Orrfugl: Fører står med hunden, som kan være koblet, på anvist sted, hunden settes. Det kastes så ut
to dummyer i hver sin retning, ca. 45 graders vinkel i forhold til fører. På førers kommando skal
hunden apportere begge dummyene. Rekkefølgen dummyene apporteres i er ikke viktig. Hunden
skal jobbe raskt og effektivt og levere dummyene til fører eller i umiddelbar nærhet av fører.
Storfugl: Fører står med hunden ukoblet på anvist sted, hunden settes. Det kastes så ut to dummyer i
hver sin retning, ca. 45 graders vinkel i forhold til fører. På førers kommando skal hunden apportere
begge dummyene. Dummyene skal apporteres i den rekkefølgen de ble kastet. Hunden skal jobbe
raskt og effektivt og levere dummyene til førers hånd.

Øvelse 3: Markering og terrengskifte
Det er viktig at det i alle klasser er et tydelig terrengskifte. Et terrengskifte kan være fra et jorde og
inn i skog, over en grøft, eller bekk, fra lavt gress til høyt gress, etc.
Rugde: Fører eller dommer kaster dummyen ca. 15 meter, over et terrengskifte. Hunden sendes ut
på førers kommando for å apportere dummyen. Det er ikke nødvendig at dummyen leveres til førers
hånd, men den skal leveres i nærhet av fører.
Orrfugl: Fører står med hunden, som kan være koblet, på anvist sted, hunden settes. Fører eller
dommer kaster en dummy minst 15 meter, over et terrengskifte. Fører går med hunden koblet ca. 5
meter i motsatt retning av det dummyen ble kastet, fører og hund snur helt om og går tilbake til
startstedet. På førers kommando skal hunden apportere dummyen. Hunden skal jobbe raskt og
effektivt og levere dummyene til fører eller i umiddelbar nærhet av fører.
Storfugl: Fører står med hunden koblet på anvist sted, hunden settes. Fører eller dommer kaster to
dummyer minst 15 meter, over et terrengskifte. Dummyen bør lande skjult for hunden. Fører går
med hunden fri ved fot ca. 5 meter i motsatt retning av det dummyen ble kastet, fører og hund snur
helt om og går tilbake til startstedet. På førers kommando skal hunden apportere begge dummyene.
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Dummyene skal apporteres i den rekkefølgen de ble kastet. Hunden skal jobbe raskt og effektivt og
levere dummyene til førers hånd.
Øvelse 4: Stoppsignal og innkalling
Rugde: Fører går med hunden koblet, på dommers signal blåser fører stoppsignal. Hunden kobles fri
mens den sitter. Fører fortsetter så ca. 10 meter, snur seg mot hunden og kaller inn hunden.
Orrfugl: Fører står med hunden koblet på anvist sted. Fører legger ned en dummy, Fører og hund går
ut ca. 20 meter. Hunden kobles fri og sendes ut for å apportere dummyen. Når hunden er halvveis
tilbake til dummyen blåser fører stoppsignal. Når hunden har stoppet kalles hunden tilbake til fører.
Hvis hunden ikke lystrer førers stoppsignal fjerner dommer dummyen før hunden får tak i den, og
øvelsen avbrytes.
Storfugl: Hunden settes i søk, når hunden er noen meter unna fører skyter dommer et skudd og
kaster en dummy innenfor hundens synsfelt. Fører blåser stoppsignal, når hunden har stoppet kalles
den tilbake til fører og kobles.
Øvelse 5: Søk
Hensikten med denne øvelsen er å fokusere på hundens søksarbeid. I et effektivt søk skal hunden ha
god terrengdekning, i god kontakt med føreren. I høyeste klasse bør hunden føres med minst mulig
påvirkning fra fører. Søket skal helst gjennomføres i motvind for alle klasser. For å oppmuntre til
effektiv nesebruk, brukes små dummyer/tennisballer som på forhånd skjules i søksfeltet innenfor det
som er hensiktsmessig avstand. Når man tenker seg en rett linje gjennom terrenget fra der fører får
anvist start, legges dummyene/tennisballer ut i variert avstand fra denne linjen men aldri mer enn 78 meter fra linjen. Det er viktig at verken fører eller hund vet hvor dummyene/tennisballene ligger.
Rugde: Fører får anvist et ganske flatt terreng med lav vegetasjon, maksimalt 30 meter langt, hvor
det er lagt ut fem dummyer/tennisballer. Området avsøkes til alle dummyene/tennisballene er
funnet og levert til fører, eller maksimalt 5 minutter. For hver dummy/tennisball som ikke blir funnet
gis det 2 poeng i trekk i tillegg til evt. andre poengtrekk hunden måtte få.
Orrfugl: Fører får anvist et mer kupert terreng med høyere vegetasjon, maksimalt 40 meter langt,
hvor det er lagt ut fem dummyer/tennisballer. Området avsøkes til alle dummyene/tennisballene er
funnet og levert til fører, eller maksimalt 5 minutter. For hver dummy/tennisball som ikke blir funnet
gis det 2 poeng i trekk i tillegg til evt. andre poengtrekk hunden måtte få.
Storfugl: Fører får anvist et skogsterreng med innslag av kratt og skjørtegraner, maksimalt 50 meter
langt, hvor det er lagt ut fem dummyer/tennisballer. Området avsøkes til alle
dummyene/tennisballene er funnet og levert til fører, eller maksimalt 5 minutter. For hver
dummy/tennisball som ikke blir funnet gis det 2 poeng i trekk i tillegg til evt. andre poengtrekk
hunden måtte få.
Øvelse 6: Ro i oppfulgt
Hensikten med øvelsene er å teste hundens ro i støkk/oppfulgt.
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Rugde: Hunden går fri ved førers side. På dommerens anvisning, kaster fører en dummy fremover ca.
5 meter samtidig som fører stopper og blåser stoppsignal. Hunden skal sette seg. Hunden skal bli
sittende mens fører henter dummy og returnerer til hunden og kobler den.
Orrfugl: Fører setter hunden i et jaktsøk. Dommeren kaster en dummy slik at hunden ser den.
Hunden skal ideelt sett stoppe uten påvirkning fra fører men bruk av fløyte tillates. Dummyen skal
kastes slik at den lander noen meter foran hunden. Hunden apporterer dummyen på førers
kommando, dummyen avleveres til førers hånd.
Storfugl: Fører setter hunden i et jaktsøk. Dommeren skyter et skudd og kaster en dummy slik at
hunden ser den. Hunden skal ideelt sett stoppe uten påvirkning fra fører. Dummyen skal kastes slik at
den lander noen meter foran hunden. Hunden apporterer dummyen på førers kommando,
dummyen avleveres til førers hånd.
Øvelse 7: Vannapport
Rugde: Fører og hund plasserer seg på anvist sted, tett på vannkanten, med hunden koblet.
Apportområdet bør ha en strand som gir hunden mulighet til å vasse ut i gradvis dypere vann.
Dommer kaster dummyen ut til et dyp som gir hunden svømmedybde, slik at hunden ser denne.
Fører sender hunden ut på apport på dommers signal. Dummyen skal bringes til land slik at fører får
tak i den uten å vasse ut i vannet.
Orrfugel: Fører og hund står ca. 5 meter inne på land med hunden, som kan være koblet, dommer
avfyrer et skudd og kaster en dummy som hunden ser ca. 15 meter ut i åpent og dypt vann uten
vesentlig vannvegetasjon. Hunden skal forholde seg rolig i skudd og kast. Hunden sendes på apport
på dommers signal. Dummyen skal apporteres og leveres til førers hånd ca. 5 meter inn på land.
Storfugl: Fører og hund står ca. 5 meter inn på land med hunden ukoblet, dommer avfyrer et skudd
og det kastes en dummy som hunden ser slik at den lander ca. 40 meter fra hunden. Det er ønskelig
at det er endel vannvegetasjon i vannet. Hunden skal se dummyen i lufta, men den behøver ikke se
den når den har landet. Her kan man bruke siv, myrøyer etc. som naturlig hinder. Hunden skal
forholde seg rolig i skudd og kast. Hunden sendes på apport på dommers signal. Dummyen skal
apporteres og leveres til førers hånd ca. 5 meter inn på land.
Husk:
Jaktcupen er ikke først og fremst ment som en konkurranse mellom klubbens medlemmer, men
treningsmål samt en trivelig og miljøskapende aktivitet.
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