Du kan starte tidlig med å lære valpen din mange
ulike grunnøvelser, bare du trener på valpens
prinsipper, trener korte økter og bruker mye lek.
Men det går også fint å lære en godt voksen hund
nye ferdigheter. Husk bare å ikke gå for fort frem.
Foto: Ellen Getz Wold

Ny med spaniel
på prøve?
Tekst: Inger Handegård

Agility: Nina Forus

Har du lyst til å gjøre noe mer med spanielen din enn “bare” gå tur med den?
Har du tenkt på at alle spaniels er jakthunder som setter pris på å få brukt de medfødte
egenskapene de har, om ikke til jakt, så i hvert fall til andre oppgaver?
Lurer du på hva som skal til for å starte på prøve, hva du bør tenke på og hvor du
finner de ulike regelverkene? Her kommer en liten presentasjon av de ulike prøvene
m an kan delta på og som gir poeng ved kåring av årets mestvinnende brukshunder og
allsidighetsspanielen i Norsk Spaniel Klub.
Hvorfor trene mot start på prøve?
Alle spaniels er jakthunder og de har
gener for å søke, spore, apportere og
samarbeide med fører. Får ikke hunden
brukt noen av disse egenskapene i
hverdagen finner de seg ofte “hobbyer” de
kan drive på med, og disse “hobbyene” er
ikke alltid de som du ønsker at hunden din
skal ha. En hund som blir trent og som får
lære seg ulike ting hele tiden, blir sliten
mentalt og en hund som er sliten både
mentalt og fysisk er som regel en “enkel”
hund å leve sammen med.
Vi mennesker må være motiverte for å
utføre en oppgave med glede. Det som
motiverer oss kan være mye fra penger
inn på kontoen til å få poeng for stolper og
skritt på skritt-telleren. Hunder blir ikke
motivert av premier inger og titler, men de
blir motivert av å få belønninger og ros. De
bryr seg om at eieren bruker tid på å lære
dem nye ting og blir glade for hundens
innsats. En hund som blir jevnlig
mosjonert, stelt og belønnet for utført
arbeid er mer har moniske og holder seg
lenger “freshe” selv i høy alder.

Forskning viser at førstegangs hundeeiere
som “bare” skal ha en familiehund oftere
ender opp med problemhunder enn de
som har hatt flere hunder og trener aktivt
med hundene sine. Ganske naturlig,
egentlig. Derfor er det lurt å dra nytte av
andre hundeeieres kunnskaper og erfaring
når du har fått din første hund. Les bøker,
meld deg på kurs og bli med i
treningsgrupper der du kan stille spørsmål
og få hjelp.
Valpen
Fokuser på kontakt-trening, miljøtrening og
håndtering. Belønn når valpen selv tar
kontakt med deg. Det er ikke kontakttrening å mase på at valpen skal ta
kontakt. Det virker også som regel mot sin
hensikt. Belønn alltid når valpen kommer
til deg, med mindre du har en valp som
ikke vil forlate beina dine. ALDRI grip etter
halsbåndet eller prøve å fange hunden.
Når hunden kommer til deg skal du
belønne flere ganger etter hverandre og
helt inntil deg. Gi en godbit eller lek litt
med valpen, snu så ryggen til den slik at
valpen selv må s øke kontakt for å få flere
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godbiter og mere lek. Ellers risikerer du å
få en valp som sneier innom deg for å
snappe en godbit i farta. Belønn også mye
og gjør morsomme ting sammen ETTER
at hunden er koblet. At båndet kommer på
må ikke bety slutt på moroa. På bordet
skal du ta på valpen og overse alle sprell
for å komme løs. Først når valpen er
rolig/når valpen er rolig, roser du den og
setter den ned på gulvet. Akkurat denne
treningen bør du ikke gjøre når valpen er
på sitt villeste.
Det å lære hunden å gå en fin lineføring tar
tid og krever at du er flink å belønne ofte og
riktig. Er ikke det første steget bra blir som
regel ikke resten bra. God kontakt mellom
hund og fører er viktig. Foto: I Handegård

Gå fint i bånd - å gå på plass/ fot/
lineføring
De fleste spaniels vil frem og gå foran
eieren sin. De vil undersøke verden og de
drar gjerne i båndet for å komme seg
fortere frem. Dersom du ikke vil ha en
hund som drar i båndet bør du ha fokus på
dette fra dag en. La ikke valpen dra i
båndet for å komme frem til ting, stopp og
belønn når hunden frivillig søker mot deg.
Er du konsekvent skjønner hunden snart
at det går fortere og koster mindre energi å
ikke dra som en gal.
Denne treningen med å gå i bånd må ikke
sammenlignes med og ikke trenes på
samtidig med at du lærer hunden å gå på
plass på din venstre side. En hund skal
ikke gå på tur på plass, på plass er noe
som læres inn i korte økter og med
presisjon. Det å gå på plass er en øvelse
som tar tid å lære inn dersom den skal bli
bra. Kunsten er å lære hunden at når den
går på din venstre side så vanker det
belønninger. Hunden lærer IKKE å gå på
plass ved at du holder den i riktig posisjon
ved å stramme båndet.

Grunnøvelser
Sitt, dekk, bakpartskontroll, håndtarget,
omvendt lokking og apport er viktige
grunnøvelser dersom du vil starte på mer
enn bare sporprøver. Bakpartskontroll
betyr at hunden lærer seg å ha frambeina
på ett sted mens den svinger bakparten
rundt. En nyttig øvelse for å få fine innsitter
på plass og fine vendinger på lineføringen.
Håndtarget betyr at hunden skal dytte
snuten i din åpne håndflate for å få
belønning. Se tidligere artikkel om dette.
Håndtarget er nyttig for å trene innkalling,
apport og sitt opp. Omvendt lokking går på
å lære hunden å kontrollere seg selv og
sitte, stå eller ligge stille mens du har en
godbit i din åpne hånd. Leer den på seg
lukker du hånden. Dette er en fin øvelse
for å lære hunden å bli sittende eller
liggende mens du går et stykke fra den.
Les regelverkene FØR du begynner å
trene
Det er så surt og tidkrevende å lære inn
noe feil som det tar lang tid å avlære for så
å lære inn riktig. Husk også på at regelverk
endres. Alltid oppdaterte regelverk for alle
offisielle hundesporter i Norge finner du på
www.nkk.no/aktiviteter.
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Det er lurt å bruke tid på å lære hunden å gå sporet med lav nese. Ha fokus på å styre
farten fra dag en, en spaniel har lett for å gå sporet med vel høy fart. Foto: I Handegård

Blodsporprøve og det å trene m ot
godkjent ettersøkshund
De fleste spaniels er glimrende
sporhunder. Siden hunden hele tiden føres
i line er det ingen krav til noen som helst
form for lydighet. For å gå til minst en 2.
premie i åpen klasse på blodsporprøve,
noe som er halve godkjenningen for å bli
godkjent ettersøkshund, må hunden klare
å følge et ca. 600 m langt blodspor som er
nattgammelt og lagt med ca. 0,3 liter blod.
Sporet har vinkler og et sårleie og i enden
ligger en viltdel. Både dommer og
sporlegger er med deg rundt i sporet. En
ettersøkshund må kunne jobbe stille og
fører må klare å skyte når dyret er innenfor
skuddhold. Dette er vanskelig dersom
hunden får gå fort gjennom skogen slik at
det bråker mye og fører (og dommer)
gisper etter luft på sporslutten.
Fart er derfor noe man skal ha i tankene
fra første treningssporet. Det ideelle er en
spornøye hund som holder seg til sporet
sitt uansett hva som skjer rundt dem av
bl.a. viltforstyrrelser. Hunder med et raskt
og ivrig jakt-søk kan være noe
vanskeligere til å holde seg i sporkjernen,
men dette kan trenes på. Sporet på
prøvene legges med matblod, dvs. blod fra

slaktehuset, og det er derfor slikt blod du
bør trene på. Siden blodet lukter mye bør
du bruke lite blod fra dag en. Det er bedre
for mye. Alderen på sporet er også viktig.
Trener du veldig ferske spor og gjerne
spor uten vinkler, erfarer hunden at den
kan gå sporet i full fart og komme til
sporslutt og belønningen. Og det en hund
erfarer gir uttelling, gjør den oftere!
De første treningssporene trenger ikke
være så lange, men de kan med fordel
være 3 timer gamle, lagt med lite blod og
ha minst en vinkel. Det er lurt å følge på
når hunden går sanset med lav nese og
stoppe mykt opp når hunden mister sporet
og går i sikk-sakk med høy nese. Siden et
blodspor lukter i mange dager og uker
etter at det er lagt, kan du med fordel trene
hunden din på å gå menneskespor uten
blod. Da kan du bruke samme terrenget
flere dager etter hverandre. Det er også
lurt å legge inn belønningen underveis i
sporet, f.eks. små bokser med godbiter i
plassert midt i blodsporet, slik at hunden
erfarer at det er viktig å få med seg hele
sporet, ikke bare rase til sporslutten. Tren
også på at det at du ikke sier noen ting til
hunden er en bekreftelse på at hunden
gjør en god jobb.
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Roser du hunden hele tiden når du trener
og du går taus som en østers på prøve,
oppleses dette som vanskelig og uvant for
hunden.
Trening på ferskspor bør du vente med til
hunden har oppnådd det du ønsker på
blodsporprøven. Ellers er det fristende for
hunden å slå over på fersksporet som
krysser blodsporet. Det er egentlig liten
forskjell på en 2. premie og en 1. premie,
men du må ha selvsagt ha mindre feil for å
få 1. premie. Du kan gå på bevegelig
prøve der du avtaler tid og sted med
dommer, eller du kan gå på ordinær prøve.
Tre ganger 1. premie for tre forskjellige
dommere der en av 1. premiene er tatt på
ordinær prøve + 2 x minst good på
utstilling for to forskjellige dommere og
etter en viss alder, gir tittelen blodspor
champion.

Selv om målet er å finne viltdelen (det
skadde dyret) i enden av sporet, er det lurt
å kunne belønne hunden også underveis i
sporet slik at hunden erfarer at det lønner
seg å være spornøye. Dessuten kan du
bryte sporet ved en godbitboks ved behov.
Foto: Elin Anita Gjerde

I bruks-sporet legges små naturpinner med
menneskelukt. Hunden må finne pinnene
for at dere skal få poeng på sporet.
Foto: Inger Handegård

Brukshundprøve (NBF)
Det er to ulike grener å velge mellom
dersom du vil konkurrere bruks, rundering
og spor. Begge grenene består at to
skogsøvelser og en bolk på
lydighetsbanen. Alle må starte i laveste
klasse som er D. Merk at du må ha
startbok og ha betalt startkort til Norsk
Brukshundsports Forbund) før du kan
melde deg opp til prøve. Husk også å få
målebrev på hunden før start. Rundering
går på å søke i skogen etter mennesker.
Hundene skal s øke ca. 50 meter fra fører
på begge sider av en tenkt linje, noe som
er et litt større søk enn det en spaniel
egentlig skal ha. Men det er ingen
problemer å lære en spaniel å rundere,
men kanskje ikke like lurt å kombinere
rundering med s måviltjakt. For å trene
rundering må du ha medhjelpere som kan
gjemme seg i skogen.
Spor kan du trene alene. I D er sporet 300
meter langt, 30 minutter gammelt, har to
vinkler, underveis i sporet legges ned 3
ganske små naturpinner og i enden legges
en litt større pinne. Du får påvist start og
retning og så går du sporet alene. Poeng
får du alt etter hvor mange pinner hunden
påviser slik at du kan ta dem med tilbake.
Du MÅ ha med deg sluttpinnen + en liten
pinne for å få poeng. Siden pinnene er det
som avgjør hvilken poengsum du får er det
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På feltsøket skal hunden finne og apportere ulike gjenstander. Ha fantasi når det gjelder hvilke
gjenstander du legger ut når du trener. Foto: Inger Handegård

viktig at hunden er spornøye og har stor
lyst til å finne pinnene. Dette bør trenes
mye på slik at hunden har “sug” på
pinnene. Spaniels belønner seg lett selv
med å gå spor, og har ofte større lyst til å
gå sporet enn å markere pinner.
Neste øvelse er feltsøk. Der skal hunden
finne og apportere minst en gjenstand av
fire som er gjemt i et overtråkket felt som
er 20 x 50 meter stort. Du står på kortsiden
mens hunden søker. For å få fullt hus, 10
poeng, må hunden finne og apportere
minst to gjenstander til deg. Her er det
viktig å trene på alle slags gjenstander fra
oppvaskkoster til handsker, fra barnesko til
brilleetui. Det er lurt å trene flere sammen
slik at dere kan bytte gjenstander slik at
hunden også apporterer gjenstander med
fremmed lukt. Gjenstandene kan ligge 5
meter fra startlinja der du står til 50 meter
fra, så varier hvor gjenstandene ligger. En
treningsutfordring er ofte å få hunden ut
igjen i søk etter å ha funnet første
gjenstand.
Siste del av prøven går på lydighetsbanen.
Der bedømmes øvelsene lineføring, dekk
under marsj, innkalling, apportering, hopp
over hinder og fellesdekk 3 minutter. Les
regelverket grundig for bl.a. på dekk under

marsj er det lurt å safe dersom hunden
ikke er helt sikker på øvelsen for legger
ikke hunden seg på første kommando får
du 0 i øvelsen.
For å få godkjent må du ha en viss
poengsum på skogsøvelsene
(spor/rundering + feltsøk) og en viss
poengsum på lydighetsbanen. Det samme
gjelder opprykk. Tre ganger godkjent eller
opprykk i samme gren (spor eller
rundering) gir deg mellomtittel.
Resultatene kan være oppnådd for samme
dommer.
Lydighet
Alle øvelsene foregår i samme rekkefølge
på bane. Alle NKK-instruktører kan
dømme en uoffisiell lydighetpr øve som
heter bronsemerkepr øven. Dette er en fin
prøve å bli kjent med sporten i. Øvelsene
er tilgjengelighet, lineføring, dekk fra holt,
innkalling, hopp over hinder, enkelt dekk 1
minutt og så får man poeng for
helhetsinntrykk. Tilgjengelighet er en
obligatorisk øvelse som man må ha bestått
for å gå videre i programmet. Med
minimum godkjent/5 poeng (av maks 10)
på alle øvelser får man bronsemerket.
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å forstyrre de andre hundene som ligger
ved siden av den. Du ødelegger ikke bare
for deg selv, men du kan også ødelegge
mye for de andre, spesielt dersom du har
en utagerende eller provoserende hund.

Hopp over hinder er en øvelse mange
hunder liker. Foto: Inger Handegård

På offisiell konkurranse starter alle i klasse
1 og man må ha 1. premie (et snitt på 8
poeng) for å få opprykk til neste klasse.
For å få 2. premie må man ha et snitt på
minst 7 poeng og 3. premie et snitt på
minst 6 poeng. Man kan altså få 1. premie
i klassen selv om man nuller på en øvelse,
bare de resterende øvelsene er bedømt
med høye karakterer. Dersom du oppnår
minst godkjent/5 poeng i alle øvelsene får
man tildelt appellmerket i sølv. Tre x 1.
premie i samme klasse gir deg
mellomtittel. Resultatene kan være
oppnådd for samme dommer.
Øvelsene i klasse 1 er tilgjengelighet,
fellesdekk 1 minutt, lineføring, dekk fra
holt, innkalling, utsending til rute med stå,
kontroll over hunden på avstand (sitt,
dekk), hopp over hinder og så får man
poeng for helhetsinntrykket. Lydighet er
basis for både brukshundprøver, rally og
brukshundprøver, så der er ikke så dumt å
trene på dette dersom du har lyst å prøve
deg på andre sporter. Start ALDRI på
prøve eller hopp over øvelsen fellesdekk
dersom du har en hund som kan tenke seg

Det er mange måter å lære hunden til å løpe
i ruta på. Her brukes potetarget og for å få
hunden til å bli stående på potetargeten når
fører går til den, brukes omvendt lokking.
Foto: Inger Handegård

Rallylydighet
Denne sporten er morsom for både hund
og fører. På konkurransen får du en bane
med 15-20 øvelser som du og hunden skal
utføre. Før start får du 10 minutter briefing
på å gjøre deg kjent med banen. I laveste
klasse i rallylydighet føres hunden i line og
øvelsene er stort sett lineføring, sitt og
dekk- øvelser. 90 % av en rallybane er
faktisk å kunne bevege seg frå øvelse skilt
til øvelses uten å miste kontakten med
hunden.
Selve transport-strekningene bedømmes
ikke, men hunden må gå fint på plass og
holde kontakten for å kunne sette seg og
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legge seg beint/korrekt når den kommer til
skilt som forteller hva hunden skal gjøre.
Alle hundene starter med 200 poeng når
de går inn på banen, så trekkes det poeng
for feil.
Hele banen gjøres unna på 2-3 minutter.
Bruk derfor mye tid på å lære hunden en
god lineføring/fot og på å holde riktig
posisjon ved de ulike sitt og dekkøvelsene. En vanlig nybegynnerfeil er å
trene baner før hunden kan ordentlig fot og
før hunden kan du ulike øvelsene - og så
glemme å belønne mye MELLOM hvert
enkelt skilt og belønne mye på slutten av
banen selv om siste øvelse kanskje var
dårlig utført. Ha fokus på å belønne mye
foten og mellom øvelsene. Ellers går
hunden fort lei eller skynder seg frem til
neste skilt i håp om å få belønning der.
Du må selv lære deg hva alle skiltene
betyr, for på banen er det ingen som
forteller deg hva du/hunden skal gjøre. En
spesiell ting med rally er at det er ganske
lett å diske. Gjør deg derfor kjent med
hvilke feil som gir disk før du starter.
Eksempel: Dersom hunden setter seg litt
skeivt på en sitt og du retter opp sitten slik
at den blir bein, så disker du med mindre
øvelsen repeteres. Grunnen er at du har to
sitter i øvelsen, det er en sitt for mye. Men
dersom hunden selv retter opp sitten
UTEN at du har bedt den om det, får du
bare et lite trekk. Men setter hunden seg
mer enn 90 grader skeivt i forhold til deg
MÅ du repetere, ellers blir det også disk…
Tre x 1. premie gir deg mellomtittel,
opprykk og merke. Resultatene kan være
oppnådd for samme dommer. En 1.
premie med høy poengsum gir deg også
opprykk og merke.

Det fineste med rallylydighet er at hundene
går i bånd gjennom hele banen i laveste
klasse og at øvelsene består av
grunnøvelsene som på plass/lineføring, sitt
og dekk. Husk å belønne OFTE foten
MELLOM øvelsene, ellers klarer ikke
hunden å gå hele banen med god kontakt.
Foto: Inger Handegård

Agility
Vi har fått Nina Forus til å fortelle litt om
denne sporten. Dette er den mest fartsfylte
hundesporten. Sporten foregår på bane
der hunden på did skal løpe/hoppe mest
mulig feilfritt gjennom en serie av hinder.
Som på rally får du noen minutter før start
til å gjøre deg kjent med banen før start.
Sporten deles i to grener; agility der man
bruker alle hinderne inkludert hinder som
har felt som hunden må berøre og agilityhopp der alle hinder bortsett fra hinder
med felt, brukes. Husk å få hunden din
målt/målebrev før du melder opp til pr øve.
Noen hinder, slik som slalåm, tar lang tid å
lære inn. Nytt fra og med 2022 er bl.a. fem
ulike hopphøyder/lengder alt etter hvor
høy hunden er, noe som trolig vil være
positivt for mange mellomstore spaniels.
I agility er det lurt å ha en del basistrening
og kommandoer. Dette kan man trene på
overalt. Man trenger ikke mye utstyr for å
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Agility er den mest fartsfylte hundesporten, men det gjelder å lære hunden de enkelte
hinderne, sitt og bli og det å løpe rundt ting på ulike måter før man starter å trene bane.
Foto: Nina Forus

trene på disse basisøvelsene – bruk et tre,
en kjegle eller noe lignende.
Tips til hva en kan trene på er:
Gå rundt – svinge mot fører. Her kan en
trene på å få hunden til å løpe rundt
kjeglen. Start nær kjeglen/treet og lokk
hunden rundt den. Belønn når den har gått
rundt. Gjenta dette. Etter hvert skjønner
hunden at det er skikkelig kult å gå rundt
kjeglen. En kan både gjøre dette med
hunden på venstre og på høyre side av
seg. Øk etter hvert avstanden mellom deg
og kjeglen slik at hunden selv må søke
fram til kjeglen og rundt den.
Gå rundt – sving vekk fra fører. Veldig lik
øvelse som den over, men her skal
hunden svinge vekk fra fører.
Sitt og bli. Det å kunne sitt og bli på starten
av et agilityløp er et «must». Begynn i det
små og utfordre hunden på større og
større avstander. Belønn ofte hunden når
den sitter og ikke så ofte når du roper den
til deg i denne øvelsen. Omvendt lokking
kan brukes ved innlæring.

Fram. La hunden på kommando løpe i en
rett linje fram til en belønning er starten på
å kunne sende hunden framover i en
agilitybane. En enkel øvelse å trene
overalt.
Når en trener hunden så husk korte økter
og god belønning til hunden! Varier
treningsmiljøet slik at hunden kan utføre
øvelsene alle steder og i ulike miljø! Ha
fokus på å lære hunden hvert enkel
kommando og hvert enkelt hinder grundig,
start med ulike kombinasjoner og først når
dette fungerer starter du å trene hele
baner. Ikke fokuser på fart. Farten kommer
når hunden virkelig har lyst til å ta hinder.
Slalom og felthinder tar tid og det er viktig
å bestemme seg for en innlæringsteknikk
man har tro på. Gå kurs! Også i agility og
agility hopp kan man få mellomtitler med 3
x excellent og man får merke første gang
man blir premiert i klassen.
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Man bør ikke trene på apport av vilt i vann før hunden er trygg i det våte elem ent og kan
apportere dummie på både land og i vann. Foto: Inger Handegård

Jaktanleggsprøve (JAL) og jaktprøve
JAL er den enkleste prøven og prøven har
som mål å teste hundens jaktanlegg.
Pr øven har en enkel tilgjengelighets-test,
en jakts øk i skogen der hunden skal søke i
kryss-søk innenfor skuddhold, en apport
av dummy der det også skytes og en
apport av vannfugl på vann og også her er
det skudd.
For å kunne bestå denne pr øven må
hunden først og fremst ha lyst til å
gjennomsøke terrenget. Det er som regel
ingen fugler å finne i det terrenget som det
søkes i, det er ingen som har gått her og
ingen som har kastet noe ut. Hunden skal
bare søke i håp om å finne fugl. For å få
dette til er du avhengig av å kunne trene
med løs hund i skogen. De fleste
nybegynnere går for fort slik at hunden
ikke får tid til å s øke ut til begge sider.
Kunsten er å hjelpe hunden til å få et godt
kryss-søk ved å selv gå litt i sikk-sakk i
skogen. Ros og belønn hunden når den
selv snur på passende avstand. Eller snu
den før den går ut av skuddhold.
En annen vanlig feil er at man lar hunden
gå for stort som ung og gjerne få mange
vilt-kontakter før den ennå har lært seg å
stoppe og passende søksbredde. En
spaniel som går for stort er ikke lett å jakte
med og når hunden blir litt eldre går den
som regel større enn det den gjorde som

unghund. Så bruk mye tid på å lære
hunden å holde kontakten og ikke gå stort.
Dersom hunden viser liten interesse for å
søke kan den få noen viltkontakter i håp
om at det vekker søkslysta.
På landapporten brukes dummier. Hunden
skal markere hvor dummien faller, finne og
apportere dummien tilbake til fører uten å
skade dummien. Innlæring av apport med
håndtarget er et godt hjelpemiddel her,
men det er mange veier som fører til rom.
På vannet brukes som regel and og
hunden må svømme ut og berge fuglen
uskadet inn til strandkanten for å få
bestått. Det med å apportere fugl bør
trenes litt på før prøve, så avdelingene bør
kunne tilby slike treninger. Ellers må man
få tak i fugl på en eller annen måte.
Skuddtrening bør gjøres gradvis, det
samme med svømmetrening. Husk at lyd
som bjeffing er sterkt uønsket på alle
jaktpr øver. Pr øven bedømmes med
bestått/ikke bestått og pr øven teller til
årets allsidighetsspaniel kun ETT år.
Man trenger ikke bestått jaktanleggsprøve
for å melde på og starte på jaktprøve.
Laveste klassen på jaktpr øve er
begynnerklasse (BK). For å kunne melde
på må hunden ha bestått (vann)
apportprøve. Med god nok poengsum på
vannarbeidet på jaktanleggsprøven kan
man være kvalifisert til start på jaktpr øve i
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BK. Ellers må man melde opp på
apportprøve og bestå denne.
Apportprøven er godkjent for start på
jaktpr øve for livstid og er tellende til årets
allsidighetsprøve kun ETT år. På
jaktpr øven skal hunden gjennomføre er
feltsøk og her stilles det krav til funn av og
støting av fugl. Mange hunder/førere vil
oppleve at grunnet manglende viltkontakt
kan ikke hunden premieres. Dersom
hundens feltsøk er godt nok og pr øven er
uten felling av vilt, får hunden til slutt en
kastapport av fugl på land. Fuglen skal
leveres uskadet til fører. Både feltsøket og
kastapporten må bestås for at hunden kan
premieres på jaktpr øve.

Utstilling
For alle bruks- og jaktchampionater i
Norge kreves minst en
utstillingspremiering. Blodspor har høyest
krav med minst 2 x good og en etter fylte 2
år. Jaktchampionatet har lavest krav. Der
holder det med 1 x sufficient. Alle
championatene og hvilke krav som stilles
på prøve og utstilling finner du på
www.nkk.no. Der finner du også kravene
for mellomtitler. For å få poeng på utstilling
tellende til årets allsidighetspaniel må
resultatet på utstilling være oppnådd på
NSK eller NKK utstilling.

På land skal hunden etter skudd markere, finne og apportere en dummie til fører.
Håndtarget er en fin måte å lære hunden at det er positivt å levere i førers hånd.
Foto: Inger Handegård

Syntes du noen av disse hundesportene høres morsomme eller spennende ut? Hør om
det er noen i nærheten av deg som trener og konkurrerer i noen av disse grenene. Men
vær litt kritisk til hvem du spør om råd hos. Det er mange måter å trene hund på. Da
gamle metodene var ikke alltid like hyggelige for hunden. Det er også forskjell på
hvordan trene de ulike rasene. En rasetypisk spaniel har for eksempel et medfødt sikksakk søk. Bruk dette søket for det det er verdt istedenfor å lære hunden å søke som en
brukshund og ta vare på spanielens naturlig my ke munn og lyst til å apportere.
Lykke til med treningen av DIN hund.
Hilsen Inger Handegård
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