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Redaktør Per Aas
Født i 1948, medlem av NVK i 1974, aktiv i styre og stell siden 1977, også vært redaktør av gamle og nye
Vorstehnytt. Har gjennom årene hatt flere styreverv både sentralt og lokalt. Er kombinert dommer,
fuglehund-instruktør, autorisert dressør på Statens Hundskola i Sverige. Er gullmerkemann og æresmedlem
av NVK. Har hatt en rekke korthårete championer under eget oppdrett Aasatruas.

FORORD
Denne brukerhåndboken er utarbeidet av Norsk Vorstehhundklubb. Det
tidligere brukerheftet er omarbeidet og utvidet. Målet er å kunne gi et mest
mulig komplett tilbud, råd og vink til såvel nybegynnere som mer erfarne
hundeeiere. Alle eiere av fuglehunder vil ha utbytte av artiklene, men
håndboken har tatt utgangspunkt i vorstehhunden. Den har en allsidighet
som gjør den til en utmerket jakthund både på høyfjell og i skogen. Den
er en utmerket trekkhund, samtidig som den er en god apportør både til
lands og til vanns.
Brukerhåndboka gir råd om hvordan få en best mulig familiehund og
jakthund som dessuten kan delta på alle slags jaktprøver for fuglehunder.
Erfarne hundeeiere forteller om sine metoder for dressur og trening, fra
valp til voksen hund. Forskjellige forfattere berører de samme emner og
kommer med til dels ulike råd. Ikke for å forvirre, men for å understreke at
det finnes flere varianter av dressur for å komme fram til samme resultat.
Utfordringen for enhver hundeeier er å finne sin metode, men brukerheftet
kan unngå at alle gjør de samme ”nybegynnerfeilene”.
Felles for alle metodene er å få hunden til å forstå hva eieren ønsker av
den. Et samstemmig råd er også å være konsekvent og arbeide langsiktig.
Jo mer du arbeider med hunden din, jo mer glede får både du og hunden
av kameratskapet. Vorstehhundens allsidighet gjør det mulig å trene og
bruke den hele året, Brukerhåndboken kan få deg til å oppdage nye sider
og nye måter å bruke hunden på. Brukerhåndboken kan leses fra a til å,
men de enkelte artiklene gir også utbytte hver for seg.
NVK gratulerer deg med jakthunden og ønsker deg velkommen i vår klubb.
Vårt styre, avlsråd og våre distriktskontakter står alltid klare til å hjelpe
deg og din hund. Lykke til i arbeidet med din hund og vår rase.
NVK retter en hjertelig takk til alle som har lagt ned arbeid med å
utarbeide denne brukerhåndboken.
Hilsen Per Aas
Oslo 14.2.01
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Artikkelforfatter, Bjarne Smukkestad
Alder: 56 år, bor i Svarstad i Vestfold. Hatt strihår i snart 30 år. Verv: Flere år som sekrektær og deretter
distriktskontakt i NVK Vestfold-Telemark. Styremedlem i NVK sentralt i 4 år.

SLIK FUNGERER NVK FOR DEG SOM HUNDEEIER
Organisasjon
NVK er en raseklubb for vorstehhundrasene i Norge med ansvar for å ta vare på og
videreutvikle rasene. Den er bygd opp med et styre (hovedstyre), avlsråd og flere
distriktsgrupper. Distriktsgruppene omfatter normalt ett fylke, men kan også omfatte et større
område. Flertallet av distriktsgruppene har eget styre (arbeidsgruppe) med en distriktskontakt
som leder. Nordland, Troms og Finmark fylker har for tida distriktskontakter uten arbeidsgruppe. Oversikt over hvem som til enhver tid er i styret, avlsrådet og distriktskontakter finner
du på NVK’s sider i ”Fuglehunden” eller på klubbens hjemmeside på internett.
Klubbens høyeste organ er representantskapet som består av distriktskontaktene. En gang
i året holdes representantskapsmøte hvor hovedstyret velges. Alle klubbens medlemmer
er valgbare til styret. Representantskapsmøtet behandler tradisjonelle årsmøtesaker i en
organisasjon som årsmelding, regnskap, arbeidsprogram, budsjett med mer, samt aktuelle
fagsaker.
Klubben har et avlsråd. Avlsrådslederen velges på representantskapsmøtet, mens avlsrådets
øvrige medlemmer godkjennes av representantskapet etter forslag fra avlsrådet som
informerer styret. Du vil finne mer om Avlsrådet i egen artikkel i boka.
Distriktsgruppene med arbeidsgruppe har ordinært årsmøte hvor alle medlemmene i distriktet har møte- og stemmerett. Her velges distriktskontakt og arbeidsgruppa for øvrig. I de tre
nordligste fylkene uten styre fremmer den stedlige valgkomiteen forslag på distriktskontakt.
Medlemmene i distriktet gir sin stemme skriftlig til den sittende distriktskontakten. Valget
av alle distriktskontaktene skal godkjennes på representantskapsmøtet.
Internett
NVK’s hjemmesider på Internett med de ”linker” som finnes der, gir muligheter for en
meget god informasjon om klubben og klubbens aktiviteter både sentralt og i distriktene.
Her er det bare å klikke seg fram til det en måtte ha av interesse. Linkene bringer deg
også fram til en rekke hunderelaterte sider, blant annet andre lands vorstehhundklubber og
oppdrettere. Klubbens adresse er: www.vorsteh.no.
Styret
Oppgaven til NVK’s styre er å drive klubben i henhold til klubbens lover. Blant
hovedoppgavene står avlsarbeidet sentralt. Derfor er det et eget avlsråd knyttet opp mot
styret. Styret skal ta seg av de organisatoriske sidene av en klubb tilsluttet et nasjonalt,
nordisk og internasjonalt kynologisk nettverk. Viktigste samarbeidspartnere nasjonalt er
Norsk Kennel Klub (NKK) og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF). På nordisk nivå er det
først og fremst samarbeidet med de øvrige nordiske vorstehhundklubbene som står sentralt.
Styret arrangerer vanligvis ikke praktiske aktiviteter. Det er det distriktsgruppene som har
primæransvaret for. Enkelte arrangement kan likevel styret stå for, men da gjerne ved hjelp
av enkeltpersoner eller en distriktsgruppe.
4
Foto: Per Aas

I samarbeid med de øvrige raseklubbene for stående fuglehunder gir NVK ut medlemsbladet
”Fuglehunden”. Det utkommer med 6 nummer i året og distribueres gratis til alle medlemmer.
Distriktsgruppene
står vanligvis for de praktiske aktivitetene i NVK. Aktiviteten varierer en del fra gruppe til
gruppe. Enkelte aktiviteter kan arrangeres i samarbeid med andre. Du må derfor ta kontakt
med distriktskontakten i ditt fylke og orientere deg om hva som skjer i ditt
område. Som medlem av NVK kan du også delta på aktiviteter som
andre distrikter enn ditt eget arrangerer. Aktivitetsomfanget er først
og fremst avhengig av at medlemmene engasjerer seg og både
etterspør og deltar på de forskjellige aktivitetene.
Klubben kan bistå ved omplassering av hund. Ta kontakt
med din distriktskontakt.
Aktiviteter
Aktuelle aktiviteter i distriktene kan være:
• Dressurkurs
Dette er vanlige kurs i appelldressur, slik som sitt, ligg, 		
gå ved fot, innkal
ling osv.
• Apportkurs
Apportdressuren omfatter ordinær henting av utlagt apport		
objekt i nærområ
det, men omfatter også apport fra vann, samt
utlegging av et slepspor med apportering av slepobjektet som ligger i 		
enden av sporet.
• Standtrening og støkktrening
Denne treningen har til formål få hunden til å ta en fast stand, 			
gjerne i litt ung alder, holde seg i ro i stand til fører kommer opp til 			
hunden og gir ordre til å reise fuglen, samt å holde seg helt i ro 			
når fuglen letter og skudd avfyres.
• Felttrening
Trening med veiledning i hvordan en skal føre sin hund på jakt 			
og på prøver.
• Hund/sau-dressur (saueavvenningskurs)
Dressur for å frata hunden interesse for sau.
• Utstillingsteknikk
Veiledning i føring av hund på utstillinger.
• Medlemsmøter
Det enkelte distrikt har vanligvis
ett til flere medlemsmøter
gjennom året.
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Det er ikke meningen at NVKs medlemmer skal isolere seg og opptre som rasefanatikere
som ikke kan ha med andre hunderaser og klubber å gjøre, snarere tvert i mot. Ofte
arrangeres aktiviteter i samarbeid med andre klubber (hundeklubber eller lokale jeger- og
fiskerforeninger). Det som gjør at svært mange vorsteheiere deltar på aktiviteter i egen
klubb, er at interessen for egen rase er så stor at en ønsker å se andre individer av samme
rase i funksjon, slik at en lettere kan sammenligne egen hund med de øvrige, både hva angår
hundens eksteriør, det bruksmessige eller mentale. For distriktsgruppa er det ønskelig å
stå for et arrangement selv for å få noen kroner inn i klubbkassa. For klubben er det også
svært viktig avlsmessig å få flest mulig hunder med på aktivitetene for å se hva som ”bor i
dem”. Dette gir viktig informasjon for den videre avl.
Så orienter deg om aktivitetene i ditt distrikt og bli med. Det er svært verdifullt at både
unge og eldre, uerfarne og erfarne slutter opp om aktivitetene, da dette gir størst verdi både
faglig og sosialt. Det siste er ikke minst viktig. Er ikke tilbudet i ditt distrikt slik du ønsker,
så etterspør det du har behov for til enhver tid. Har du ellers spørsmål om klubben eller
det å ha vorstehhund, ta kontakt med distriktskontakten, styret, avlsrådet eller sekretæren.
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Artikkelforfatter, Dag Elle Rivrud
Født: 1946, Bor i Hedemarken. Tidlig jaktinteressert, vokste opp med engelsk settere hjemme. En lang
periode var all slags jakt interessant, men etter jeg traff Randi har det bare vært KV og fuglejakt. Driver
oppdrett av KV sammen med kona i kennel Veidinn. Jakt opptar meg vel mer enn prøver. Med i klubbarbeidet fra midt på -90-tallet hvor jeg startet som utenlandskontakt i avlsrådet og fra 1999 overtok jeg som
leder for NVK avlsråd /styremedlem.

NVK AVLSRÅDET - TILBUD OM RÅDGIVNING
NVK har det kynologiske ansvaret for utviklingen av rasene korthåret-(KV), strihåret-(SV)
og langhåret vorstehhund (LV). Dette innebærer at klubben har ansvar for den avlsmessige
utvikling og oppfølging av rasenes bruksområder.
Til å ivareta endel av dette arbeidet har klubben etablert et avlsråd. Klubbens avlsarbeid har
vært og er styrt av klubbens formålsparagraf som bl.a. sier: “utvikle nevnte rasers sunnhet
og jaktegenskaper, og ved egnede tiltak bidra til at eierne kan nyttiggjøre seg disse.
Av slike tiltak er avlsrådgiving viktigst.”
Det foreligger en relativt detaljert instruks for avlsrådets arbeid som bl.a. beskriver de tiltak
som skal og kan benyttes og de plikter avlsrådet har. Avlsrådet utarbeider en Avlsplan for
klubben som trekker opp linjene for arbeidet i en gitt tidsperiode. Den eksisterende planen
gjelder for perioden 2000-2009. Avlsrådet i NVK har gjennom denne planen formulert endel
målsettinger og foreslått tiltak som vi mener vil være med på å utvikle vorstehhunden til
en enda bedre jakthund tilpasset norske forhold og de fleste jegere. Vi legger stor vekt på
at rasene våre skal være sunne og friske og omgjengelige både for folk og andre hunder.
Et annet mål er å ta vare på det gode eksteriøret vi har idag.
NVK avlsråd består for tiden følgende sammensetning: en leder, en raserepresentant, en
parringskontakt og en valpeformidler for korthår, en raserepresentant og -kontakt for strihår
og en raserepresentant for langhår. Avlsrådet har dessuten tilknyttet en dataansvarlig/-kyndig
person som har ansvaret for våre hjemmesider. Han gjør også et meget viktig arbeid med våre
egne databaser som danner grunnlaget for de statistikker som er nødvendig for vårt arbeid.
Mye av disse statistikkene gjengis i NVK’s årbok og der finnes også lister over godkjente
avlshunder i de to rasene kort- og strihår. Det er selvsagt viktig at flest mulig vorstehere
deltar på jaktprøver, fordi det er disse resultatene som danner det objektive grunnlaget for
videre avl.
Korthår har i tillegg hatt en utenlandskontakt de senere årene.
Opplysninger om hvem som til enhver tid sitter i NVK Avlsråd finnes på NVK’s sider i
tidsskriftet Fuglehunden.
Kriteriene for å bli godkjent avlshund i NVK er at hunden har min 2. premie på jaktprøve
og utstilling, at den har over en fastsatt min.grense for jaktlyst (rundt 3,5) og at den er fri
for hofteleddsdysplasi.
Avlsrådet tilbyr råd og veiledning til valpekjøpere og til tispeeiere som ønsker å finne en
best mulig/passende hanhund til parring. Parringer som avlsrådene godkjenner, får en
”nedkomstpakke” og annonsering i medlemsbladet Fuglehunden og på NVK’s hjemmesider
(http://www.vorsteh.no) på Internett, dette koster til sammen kr 250.- Vi ber tispeeierne om
å ta kontakt med avlsrådene i god tid (minst 2-3 uker) før planlagt parring og vi godkjenner
normalt ikke parringer som allerede er foretatt.
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De retningslinjer og regler som settes opp for avlsarbeidet i Norsk Vorstehhundklubb vil
alltid være anbefalinger til oppdretterne om hvordan avlsarbeidet bør drives. Hverken NVK
eller Avlsrådet har myndighet til, eller ønske om å tvinge gjennom tiltak eller regler overfor
den enkelte hundeeier/oppdretter. Et mål for arbeidet vårt er likevel at flest mulig oppdrettere
frivillig følger klubbens prinsipper i sitt avlsarbeid og dermed bidrar til å utvikle rasene i
den retning som trekkes opp i Avlsplanen for NVK.
Vi skal ikke glemme at de fleste vorsteh-eiere har bare en hund som de ønsker skal være
allsidig. Den skal være et vakkert, barnevennlig familiemedlem, tur- og jaktkamerat. Det
må være et selvsagt mål at disse eierne kjøper en ny vorsteher og at avlsrådet kan garantere
for kvaliteten slik at eieren blir fornøyd i nye 12 år.
Vi ønsker oss enda flere fornøyde vorsteheiere som medlemmer og en forutsetning for det
er selvsagt at vi avler. Vi pleier derfor å si at alle som lurer på om de skal parre tispa si, ta
kontakt med avlsrådet! I perioder har vi problemer med å dekke etterspørselen etter valper
og det er trist for dem som ikke får tak i en vorsteher!!
Klubben arbeider også aktivt for å styrke forholdet til vorstehhundmiljøer i Norden, men
også i andre land. Rasenes hjemland, Tyskland, har selvfølgelig stått sentralt her, men vi har
også kontakter i for eksempel USA, Frankrike og Italia som har vært benyttet til importer
av hunder og sæd.
Avlsrådet NVK ønsker deg/dere til lykke med den nye jakthunden!

Foto: Vegard Kvamme
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Artikkelforfatter, Halvard Toften
53 år gammel og bosatt i Røsvik i Salten. Han har siden 1974 vært medlem i klubben og vist stor interesse
for korthårede vorstehhunder og fulgt utviklingen både i Tyskland og våre naboland så vel som i vårt eget
land. Han har eid, trenet og jaktet med 12 korthår sålangt.

Valg og kjøp
av

valp
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Vorsteh er et godt valg
Hvilken rase skal jeg velge? Problemet har opptatt deg i lang tid, og valget falt til slutt på
vorsteh. Jeg tror at du har gjort et klokt valg: Som kombinert hund til mange former for
jakt, hundekjøring, kløving - og dertil trivelig familiehund med en viss sans for å passe hus
og eiendom, er våre raser midt i blinken. Du må likevel ikke glemme at en vorsteh er en
allsidig atlet som krever kjærlighet, opplæring, dressur og regelmessig mosjon. Stikkord
som ansvar og omtanke kan også føyes til. Dersom du tar på deg oppgaven med å gi hunden
en god start og et godt, aktivt liv, vil du få en hund som du trives med og har glede av.
Korthår, strihår eller langhår?
Hvilket hårlag som er å foretrekke er i stor grad opp til den enkeltes smak. Langhår har enda
gjennomsnittlig noe mindre jaktlyst og mindre søksformat enn de to andre hårlagsvariantene.
Til gjengjeld er rasen kanskje mest robust i kulde og dårlig vær. Det er viktig å være klar
over at det innen hver av rasene kan være stor forskjell på individenes egenskaper.
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Hvordan få tak i en førsteklasses valp?
Dette er det ikke så enkelt å svare på. Jeg skal imidlertid prøve å hjelpe deg til å legge opp
en viss strategi for å få tak i den valpen du ønsker deg. Først av alt må du være klar over:
På dette tidspunkt kan din egen utålmodighet ødelegge hele greia. Det er et tankekors
de fleste søker eksperthjelp etter at noe har gått galt. Ofte er problemet at en førstegangs
valpekjøper har fått ett eller annet problem med sin nyanskaffelse. Dess bedre du gjør leksa
på forhånd, jo mindre er sjansen for bomskudd.
La deg ikke lure!
Selvfølgelig kan det være fristende å kaste seg over dagsavisenes annonser der man ofte
finner våre raser til salgs. Særdeles sjelden holder slike annonser hva de lover. «Av beste
jakt- og utstillingsblod» er også et særdeles upresist utsagn. Ofte ser man at valper og
unghunder selges «grunnet allergi», den mest brukte nødløgn for å dekke over noe annet.
Hundeeiere er ofte håpløse hjemmedommere. Man tror at egen tispe er mer verdifull enn
tilfellet er. Og så skal vi ikke stikke under en stol at ikke alle oppdrettere er like seriøse.
Men mange er seriøse, og det her NVK har etablert et apparat for å hjelpe deg:
Bruk klubbens hvalpeformidling og kontaktnett! I tillegg bør du kontakte klubbens folk som
av ren kjærlighet til rasen har brukt mange år av sitt liv til finne svar på de spørsmål som
akkurat du lurer på. Det beste er å snakke med mange som gjerne har forskjellig ståsted
innenfor rasemiljøet.
Jaktprøvene har vært avgjørende for å utvikle vår rase. Prøvekritikkene er den eneste
objektive dokumentasjon man har for å vurdere egenskapene i fjellet. Spørsmålet du bør
stille deg er hvordan hvalpens foreldre og besteforeldre var på jakt. Udokumenterte påstander
om at egen jakthund er meget god, skal man alltid ta med en klype salt.
Hvilken type vorsteh vil du ha?
Kanskje du håper på å vinne en av de store prøvene på Kongsvoll? Eller kanskje du for det
meste jakter i tett skog og i tillegg prioriterer hundekjøring på høyt nivå. Dette gir gjerne
forskjellige prioriteringer. Personlig prioriterer jeg slik:
1. En fysisk og psykisk frisk hund, uproblematisk i hus og bil.
2. En talentfull jakthund som ikke er for vanskelig å få til i fjellet.
Den må ha vannpasjon!
3. En vakker og funksjonelt riktig bygget hund
4. En hund som kan trekke pulk og bære kløv for meg.
Vi skal ikke stikke under en stol at avl på stadig mer stortgående prøvehunder med enorm
jaktlyst, har gitt noen linjer med høyt stressnivå. Det skulle likevel ikke by på problemer å
finne den mer avbalanserte vorsteh. Du bør gjøre deg opp en mening hva slags type hund
du vil ha. Kanskje er det en allsidig jakthund med stor vannpasjon du er ute etter?
På leting etter toppvalpen
Etter at du har bestemt deg for hvilken type vorstehhund du vil ha, kan du starte din tålmodige
leting etter valpen som passer for deg.
Gjennom klubbens avlsråd/valpeformidling og på klubbens internettsider vil du få greie
på hvilke kull som er på gang. Norsk Vorstehhundklubbs kontaktperson i ditt distrikt vil
kunne gi deg utfyllende opplysninger. Du kan også be en del kjennere av rasen om råd.
Å være observatør på utstillinger og jaktprøver er også svært lærerikt.
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Minimumskrav til valpens foreldre
Personlig ville jeg ikke kjøpe valp uten at begge foreldre har dokumentert format til 1.premie
på jaktprøve - på den prøveform som passer best i forhold til den jakt som jeg skal drive. I
tillegg ønsker jeg at begge foreldre har god vannpasjon.
Helst bør begge foreldre ha 1.premie fra utstilling. Begge foreldre skal være fri for
hofteleddsdysplasi. Jeg vil personlig forsikre meg om at begge er rolige i hus og bil, med
et akseptabelt lavt stressnivå.
Resten av familien
Valpekjøpet må på dette tidspunkt aktivt bli støttet av resten av familien. Dersom den lille
ikke er ønsket, er det bare å utsette hele greia. Det bør også være enighet om tidspunktet. Det
beste tidspunkt for med er i forkant av sommerferien. Da er det lettest å få en renslig valp.
Etter å ha foretatt en del «krysspeilinger» hos avlsråd, kontaktpersoner og kjennere av rasen,
ender du opp med et kull som bare må bli bra. Så langt har du kanskje oppdaget at ikke alle
i vår lille hundeverden er de aller beste venner. Og da må uttalelser «siles» litt.
Noen tommelfingerregler
I den videre utsortering kan det være lurt å støtte seg til noen tommelfingerregler:
• Avkommet blir likt sine foreldre.
• Gjentatt parring - der det første kullet ble etter din smak/ prioritering - er sikrest.
• Kull etter tispe med tidligere godt kull, brukt på hann som åpenbart har avlet godt
		
med flere tisper, kan være verdt å kikke nærmere på.
• Det kan være lurt å satse på kjent oppdretter med liten produksjon - som gjentatte
		
ganger har bevist at hun har «teft» for de riktige kombinasjoner.
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Vær forsiktig med:
• «Tanteavl»: Kull etter den totalt ukjente og uprøvde som reklamerer med såkalt
godt blod eller kjente slektninger til avlsdyrene. (Vær klar over at det i alle 		
anetavler finnes navn på kjente hunder, uten at dette betyr noe som helst.)
• Kull der både mor og far har samme graverende feil eller samme svakhet i
sin blodslinje.
• Oppdretterens forsikring om gode egenskaper, uten at dette kan dokumenteres.
• Parring for ekstra inntekt. Det koster svært mye å føre fram en stående fuglehund
til anbefalt avlsdyr. Dersom man regner alle utgifter, er det mange oppdrettere
som går med tap. Noen vil tjene penger på et kull uten å føre fram sin tispe, og
kanskje uten den store interesse for eller kunnskap om rasen. Slike oppdrettere
skal du forsøke å styre unna.
Valgets kvaler
Du har nå fått anbefaling på 2-3 kull der du kan tenke deg valp. Oppdretteren bor helst også
i rimelig nærhet. Dermed kan han følge opp valpen etter at den er kommet til deg. Du må
nå bestemme deg for kull. På den annen side kan oppdretteren sortere blant de interesserte
kjøpere. Ja, kanskje du ikke får kjøpe fra det kullet du er mest interessert i? Her er vi
dessverre prisgitt markedsmekanismene, tilbud og etterspørsel. Våre rasers popularitet går
noe i bølgedaler.
Før du bestemmer det for hvilket kull du skal ta valp fra, bør du studere jaktprøvekritikker
og HD status til de nærmeste forfedre. Det nødvendige stoffet finner du i klubbens årbøker
som er utgitt hvert år siden 1968. Det er en fordel å studere flere kull før du bestemmer deg.
Dersom du først har bestilt valp, må du holde ord. Avbestillinger gir et mildt sagt dårlig
inntrykk.
Det enkelte kull
Når du kommer til oppdretteren kan det være praktisk å følge en spesiell plan: Først av alt
er det greit å vite at det ikke er lov (i.f.l.g lov om dyrevern) å selge hvalper før de 7 uker
gamle. Det første du bør gjøre, er å studere mora grundig. Jeg vil fraråde å ta valp etter en
tispe du ikke liker. Etter at valpene er tre uker gamle skal tispa tåle at man tar i valpene.
En god mor i hundeverden er streng med sitt avkom. At hun tar den oppsetsige valp så hardt
at han hyler, er bare slik det skal være.
Nå får du også et inntrykk av om oppdretteren har brukt krefter og omtanke på kullet.
Valper har fra naturens side lett for å bli renslige. De gangene jeg har hentet valp som har
hatt mulighet til å «gå ut» for å gjøre fra seg, har den håpefulle praktisk talt vært reinslig.
Da forteller den senere ved hjelp av lyder eller kroppsspråk at den vil ut.
I valpekassen løper det nå 7-8 nøster rundt i vill fart. Valget kan synes meget vanskelig.
Derfor bør du med en gang skille ut de valgbare kandidater, de som har rett kjønn eller som
ikke er holdt av til andre.
Testikkelfeil (kryptorkisme)
Ved 7-8 ukers alder har hannene normalt fått steinene på plass. Hanner med en stein skal
man ikke ta. Sjansen for at den andre steinen skal falle på plass senere, er meget liten.
En «ensteiner» vil ikke kunne delta på utstillinger eller jaktprøver - og er også verdiløs
som avlsdyr.
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Redsel
En valp skal være tillitsfull, men ikke alle er det. I enkelte kull kan en eller to valper
vise tydelige tegn på engstelse. De reagerer merkbart på uvante lyder og vil gjemme seg.
Disse bør man ikke ta. Årsaken til slik skyhet kan være medfødt «nervesvakhet» eller at
oppdretteren har forsømt sin oppgave med å venne valpene til andre mennesker og uvante
lyder eller situasjoner, det man kaller miljøtrening. Jeg vil likevel advare mot overdreven
testing og bråk ved valpekassen.
Feil med øyelokk
Se etter at øyelokkene slutter godt inn til øyet. Dessverre kan både innvrengte og utvrengte
øyelokk være vanskelige å oppdage på 8 ukers valper.
Brokk
Se etter at det på magen ikke finnes unaturlige utbulninger.
Halefeil
Det er forbudt å kupere halen. Se etter at halen er velformet uten uregelmessigheter og med
naturlig bøy i alle ledd.
Utseende
Dette med utseende er ikke så lett å avgjøre om du er nybegynner. I så fall bør du be om
hjelp fra en som har erfaring i å plukke ut vorsteh-hvalper. Det er viktig at valpen står
godt på beina sine, og at det er korrekte proporsjoner mellom de forskjellige kroppsdeler.
Bevegelsene skal være harmoniske. Husk at vorstehhundens adelsmerke er den lange,
krumme neseryggen. Denne kan man tydelig se allerede hos valpen. Strihårvalper skal ha
stritt og kort hårlag men med antydning til skjegg og bart. De som har lange og myke hår
vil få uønsket pels. Noen ganger opplever man at en strihårvalp ser ut som en korthårvalp.
Det er utspalting av såkalt glatthår, beviset på genetikkens konservative natur. Forklaringa
er at rasen opprinnelig er et krysningsprodukt, der noen av forfedrene hadde kort hårlag.
Vorstehhundens farge er også et kapittel for seg som vil føre for langt å ta i sin fulle bredde
her. De vanligste farger er leverbrunt og hvitt i forskjellig sammensetning. Sort som farge
kan kun forekomme hos korthår og strihår. Betingelsen for sort farge er at minst den ene
av foreldrene har denne fargen. Langhår kan ikke ha sort pelsfarge.
Hvalpens farge blir mørkere etter som tiden går.
Størrelse
Dersom begge foreldrene er av middels størrelse, er det nok sikrest å ta en middels stor valp
i kullet. Ikke alltid blir den største valpen størst som voksen. Sikrest indikasjon på voksen
størrelse får man ved å se på vektøkninga de to siste uker før levering.
Registrering
Kontroller at begge foreldre er registrert i NKK, er ID-merket og fri for HD, hofteleddsdysplasi.
Alt dette MÅ være i orden, dersom du skal drive hundesport og dertil selv ha håp om å drive
oppdrett. I utgangspunktet starter man ikke med en valp det er noe feil med. Derfor er det
greit å sjekke dette med en gang.
Studer litteraturen
I et kort stykke som dette er det umulig å komme grundig inn på alle sider ved det å anskaffe
valp. I vår rikholdige jakthundlitteratur har du et vell av flotte bøker som det er en glede å
studere. Etter en stund er du også bitt av en lettere «hundegalskap» som mer eller mindre
vil vare livet ut.
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Kjøpeavtale
Papirer er viktige. Det gjelder også her at du gjør skriftlige avtaler. Til dette bruk har klubben
utarbeidet en egen standard kjøpeavtale (denne er under revisjon). Denne kan bestilles hos
klubbens sekretær, og bør benyttes.
Kontakt med oppdretteren
Etter at du har overtatt valpen bør du med visse mellomrom gi oppdretteren små rapporter
om utviklinga til din nye venn. Spesielt har utstillings- og jaktprøvekritikker stor interesse.
Derved kan oppdretteren få svar på hvordan hun har lykkes med avlen.
Har valpen vært heldig med sin eier?
En liten valp har forlatt den trygge valpekassen og begitt seg ut i den store verden. For å bli
den jaktkameraten du drømmer om, kreves det mye omsorg og trening. Først og fremst må
du være villig til å bruke tid på din nye venn. Du bør snarest søke kontakt med klubbens
kontaktperson og andre i nærheten med samme interesse. Foran deg har du en fantastisk
interessant tid. Lykke til med valpen!

Foto: Per Aas
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Artikkelforfatter, Bjarne Kvale
42 år. Bor i Kongsvinger og har drevet med strihår siden 1983. Har ført frem avlsgodkjente hunder. Jobber
som veterinær på Kongsvinger

Foring og stell av valp
Ved 8 ukers alder forlater de fleste valpene
moren og kullsøsknene sine. Dette er en
viktig fase i valpens liv. Den skal danne en
ny flokk i et nytt miljø. Det er da viktig at
du som valpekjøper er bevisst og bruker tid
på å få valpen trygg i sitt nye miljø, med deg
som flokkleder. La gjerne valpen ligge på
samme rom som deg den første tiden til den
blir trygg. Tillit er viktig hvis den skal bli
din beste tur – og jaktkamerat. Senere (etter
en uke eller fire) kan den lære å ligge på en
egen plass i huset.
Foring
Foringen i den første tiden bør ikke forandres
i forhold til det valpen er vant med. Selv om
Foto: Vegard Kvamme
mengden morsmelk har vært liten den siste
tiden, er det en stor overgang å klare seg helt uten moren. Når valpen har funnet seg til rette
(etter en uke eller to) kan foringene legges om slik at de passer inn i dine egne rutiner. Den
første tiden bør valpen fores 4 ganger daglig. Ved 3-4 mnd. kan en gå ned til 3 foringer.
Ved 6 mnd. alder kan det passe med 2 foringer daglig.
Slik som husholdningene har utviklet seg de siste årene er de fleste, både hunder og eiere
best tjent med å benytte et ferdig fremstilt fullkostfor. Det å komponere et eget valpefor er
ikke enkelt. Undertegnende anbefaler på det sterkeste å overlate dette til noen som har god
greie på det. Det finnes i dag en hel rekke forslag på markedet. Det kan være vanskelig å
orientere seg blant disse. Minstekravet til et bra for er i alle fall at produsenten tilbyr for
med forskjellig innhold til hunder i forskjellig livsfase. ”Fullkost til hunder i alle aldre ”
finnes ikke! Orienter deg i nærmiljøet og finn en leverandør som har litt kunnskap om foring
(gjerne en zoo forretning eller dyreklinikk). Slik markedet er nå ( år 2000) finnes det en
håndfull fortyper som virkelig oppfyller de kravene valpen stiller til et fullkostfor. Disse
finnes i dag ikke i vanlige dageligvareforretninger.
Valpen skal 5-8 doble sin vekt fra den er 8 uker til den blir 1 år. Det er ikke vanskelig å
forstå at den da trenger et for av høy kvalitet. Behovet for proteiner, fett (essensielle fettsyrer
og energi), vitaminer og mineraler er vesensforskjellig fra en voksen hunds behov. Noen
forleverandører har nå utviklet et for beregnet på valper av store hurtigvoksende raser.
Enkelte hunder kan ha god nytte av dette i den sterkeste vekstfasen mellom 3 og 10 mnd.
(spesielt der det har vært skjelettlidelser i familien). Andre vil være best tjent med vanlig
valpefor – din forleverandør vil kunne hjelpe deg å vurdere dette.
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Mengde for som valpen skal ha er ofte angitt på pakningen. Dette er veiledende!! Det er
stor forskjell på forbehovet blant valpene. Stoffskiftet og aktivitet varierer mye. Valpen bør
ikke ha mer for enn at den spiser opp i løpet av 15 – 20 min. Spiser den ikke opp, ta bort
restene og gi mindre ved neste foring. Vurder holdet ved å se valpen ovenfra, den skal ha en
innsving bak siste ribben – og en kan gjerne se antydning av 1 – 2 bakre ribben.
Foringshygiene er viktig. Vask forkoppen mellom hver foring. Det kan lett dannes bakterier
i forrester, som kan forårsake diareer. De fleste diareer hos hund er forårsaket av noe hunden
har spist. I slike tilfeller bør en gi noe lettere for et par dager. I mildere tilfeller kan det
være nok å koke ris og blande i det vanlige foret .I alvorligere tilfeller kan det være behov
for spesialdietter.
Parasitter
Diare kan også forårsakes av parasitter. Alle valper bør behandles mot innvoldsparasitter etter
at de har forlatt mora. Spolormen overføres blant annet fra mor til valp gjennom melken.
Egg av spolorm og enkelte andre parasitter kan overvintre ute. Valper som gjerne skal spise
alt de kommer over vil lett bli infiserte. Derfor bør en behandle mot innvoldsorm minst to
ganger årlig. En skal være klar over at mennesker også kan smittes av spolorm. Vis hensyn
når du lufter hund der barn ferdes!! Ormekur til hund kan kjøpes på apotek uten resept.
Parasitter i huden er ikke uvanlig. Lus (pelslus og blodsugende lus) er de vanligste. De gir
kløe og en ser eggene som ”flass” i pelsen. Behandlingen er enkel. Det finnes flere typer
parasittmidler som dryppes i huden, og gir beskyttelse i 3-4 uker. Det samme midlet kan
brukes mot flått. Dette er en parasitt som bare suger blod i en liten periode. Resten av livet tilbringer den i fuktig løvvegitasjon. Parasitten kan overføre flere bakterie – og virusinfeksjoner.
Dette er foreløpig ikke noe stort problem hos oss, men en skal ikke lenger enn til syd Sverige
før problemene dukker opp. Med den reiseaktiviteten vi har i dag, vil det ikke vare lenge
før problemene når oss også. Skal en lufte hunder i områder med flått bør en altså benytte
disse nye flåttmidlene for å hindre spredning av sykdom!
Vaksine
I Norge vaksinerer vi rutinemessig mot fire forskjellige virussykdommer (valpesyke, leverbetennelse, parvovirus og kennelhoste) Når mora er rutinemessig vaksinert skal valpene
normalt vaksineres ved 12 og 16 uker. Før denne tid vil en vaksine ha svært liten virkning,
på grunn av at valpen har fått antistoffer fra mora. Disse hindrer valpen i å utvikle egne
antistoffer.
Under spesielle forhold (ved sykdomsutbrudd i miljøet eller der mora er mangelfullt vaksinert) kan det være nødvendig å vaksinere valpene i 6 – 8 ukers alder. Hunden bør senere
revaksineres hver år, selv om kravet ved utstillinger er at vaksinen ikke skal være eldre enn
to år. Grunnen til dette er at parvovirus –og kennelhostevaksinen ikke holder mer enn et år.
Disse sykdommene forekommer fortsatt til en viss grad i forskjellige hundemiljøer. Det er
nå også mulig å vaksinere mot rabies og leptospirose. Dette gir mulighet for å komme tilbake
fra reise i alle EU land. En må da vaksinere to ganger med en mnd. mellomrom og ta en
blodprøve fire mnd. etter siste vaksine. Hvis blodprøven viser tilfredstillende antistoffnivå,
gis tillatelse til tilbakeførsel så lenge hunden vaksineres hvert år.
Identitetsmerking
Identitetsmerking er nødvendig både for å delta på utstilling, jaktprøver og for å reise
utenlands.
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Det blir nå som regel benyttet mikrochip. Dette er en enkel metode der hunden får et
sprøytestikk på siden av nakken. Det injiseres en liten ”antenne” som kan avleses med en
spesiell skanner. Merkingen registreres i Dyreidentitet og NKK – en sentral database.
Sårbehandling
Sårbehandling vil de fleste hundeeiere komme ut for før eller senere. Generelt kan en si
at sår som ”gaper” bør syes snarest mulig. Dette vil forkorte helingstiden og gi et penere
resultat. Overfladiske skrubb kan som regel bare behandles med salve og evt. bandasje (etter
at pelsen er klipt bort) Bittsår blir som regel betent – og bør derfor behandles med antibiotika.
Halthet
Halthet oppstår av og til. Det kan da være greit å kunne skille en forstuing fra et beinbrudd.
Blir en hund plutselig fullstendig halt samtidig med at det oppstår unormal bevegelighet i
beinet, er et brudd sannsynlig. Kommer haltheten gradvis, og hunden blir fullstendig halt
etter hvile, er det trolig en forstuing. Halthet som varer ut over 3 – 4 dager bør undersøkes
av dyrlege.
Fremmedlegeme
Fremmedlegeme i mage tarm er ikke uvanlig hos valper. Valpen skal gjerne tygge på det
den finner. Stein, plast, bein og metallgjenstander gir ofte problemer hvis valpen svelger
dem. Oppkast er det første symptomet en ser. Hvis valpen samtidig ikke har avføring bør
en oppsøke dyrlege.
Forgiftning
Rottegiftforgiftning er det vanligste problem på hund. Mange benytter slikt på hytter og i
uthus. Den vanlige rottegiften er dødelig for hund. Hvis en ser at hunden får i seg slikt, bør
en finne pakningen slik at en er sikker på innholdet. Som regel vil K- vitamin være motgift.
Ta kontakt med dyrlege! Som førstehjelp ved forgiftning, kan en bruke salt som brekkmiddel.
( Benyttes ikke hvis hunden har fått i seg etsende stoffer) En teskje (koksalt) eller to oppløst
i litt vann fremkaller raskt brekning. I tillegg kan en gjerne bruke kull ( 1- 5 g. medisinsk
kull) for å suge opp giftstoffer som har passert til tarmen.
Huggormbitt
Huggormbitt kan være dødelig for hund. Gifta skader blodårene innvendig og forårsaker
hevelse og blødning på bittstedet – hevelsen blir betydelig, slik at det vanligvis er lett å se
at noe er galt. Etter en halv times tid vil hunden bli slapp og dårlig. Hunden vil komme
seg igjen etter et halvt til 1 døgn, men det er viktig at den får behandling i denne tiden.
Hvis gifta får gå i hele kroppen kan de innvendige skadene i blodårene bli så store at
sirkulasjonen svikter. Hvis hunden behandles de første timene etter bittet og i en ukes tid,
vil de fleste komme seg raskt og unngå varige skader. Oppsøk dyrlege ! Kortisontabletter
er god førstehjelp, men fortsett behandlingen!!
Insektstikk
Vepsestikk og myggstikk er vanligvis ufarlig for hund. Selv om vepsen har tilsvarende gift
som huggormen, er mengdene så små at det ikke er noe problem. Unntaket er i de tilfellene
der hunden er allergisk. I slike tilfeller blir hunden slapp og dårlig. Den får som regel også
kraftig hevelse på stikkstedet.
Behandlingen blir som ved huggormbitt.
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Tannfelling
Valpen skifter tenner ved 4-5 mnd. alder. De fleste får tidlig stifte bekjentskap med de skarpe
melketennene. Rundt tannfelling vil valpen være ekstra opptatt av å gnage på inventar og
lignende. Det er viktig at valpen i denne tiden har noe den kan bite i og leke med – som den
ikke kan bite i stykker og skade seg på. Fortennen skiftes først , siden de små jekslene og
til slutt hjørnetennene. En ser av og til at melketennene blir sittende til tross for at de nye
tennene bryter fram. En bør da prøve å bevege disse, slik at de løsner. Hvis ikke melketenne
faller ut før de blivende tennene er kommet halvveis fram, bør de trekkes, slik at de ikke
påvirker tannfellingen. Følg nøye med bittet i 4-5 månders alder, enkle grep kan da sikre
valpen et korrekt bitt!
Kloklipp
Valpen bør tidlig lære seg å være rolig mens klørne klippes. Ta den på fanget og klipp
klørne – litt om gangen og ofte. Det er svært forskjellig hvor ofte en må klippe klør.
Det avhenger av veksthastighet og aktivitet. Enkelte må klippes hver 2. uke mens andre ikke
behøver klipp mer enn 2 ganger i året.
Det er viktig å følge dette opp fra valpestadiet, slik at klørne ikke blir permanent lange og
vanskelige å klippe. Lange klør kan lett sprekke på langs, slik at den øvre delen av klokapselen løsner. Dette er smertefullt for hunden. Nerven (rød blodig del) blir liggende mer eller
mindre blottet. Behandlingen i slike tilfeller er å fjerne den løse delen, slik at neglen vokser
ut fra kloranda igjen. Dette er ofte en smertefull operasjon, som bør gjøres under bedøvelse
(lokalbedøvelse) Får hunden en slik skade under jakt – langt fra dyrlege, kan en som førstehjelp lime sammen neglen igjen. Den sprukne neglen surres sammen med en tynn sterk
tråd ( for eksempel tanntråd).Utenpå smøres et sterkt lim (”superlim” eller et epoxysylim)
Hvis kloa i tillegg klippes så kort som mulig, kan den holdes smertefri noen dager.

Foto: Per Aas
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Artikkelforfatter, Tore Kallekleiv
Født i Os ved Bergen, 46 år gammel. Min første stående fuglehund fikk jeg i 1976. Var sterkt delaktig i
opprettelsen/stiftelsen av NVK Hordalandsgruppen i 1978. Aktiv i styret i Hordalandsgrp. og Vestlandets
Fuglehundklubb i flere perioder, og i styret i Fuglehundklubbenes Forbund. Klubbredaktør i «Fuglehunden»
i 4 år. Utmerkelse: Hordalandsgruppens hedersmerke i 1998 og Gullmerket i NVK. Er opdretter under
kennelnavnet Rugdelia. Drevet oppdrett av KV siden 1981.

UNGHUND – EN NY DIAMANT

Foto: Per Aas
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En valp er som gråstein
Du kjøper stein der du tror det finnes diamant inni. Du ønsker diamant, stor diamant
verd mange……. Du starter slipingen. Fjerner minst mulig , kanskje finner du diamant
like under et tynt gråsteinslag. Så starter slipingen på neste side, her må du kanskje lenger
inn før du finner diamant, men så kommer diamanten til syne. Her er det kanskje litt verre
å få vekk gråsteinen. Du kommer muligens til å måtte fjerne litt diamant også, før du får
vekk den overflødige gråsteinen.
Spennende slipearbeid der den glinsende steinen stadig blir tydeligere. Muligheten for at du
kan bli virkelig rik, i ordets egentlige betydning, er så absolutt til stede ………… .
Hvor skal jeg kjøpe?
Når jeg skal skaffe meg valp, startes prosessen tidlig. Jeg undersøker først hvor jeg kan
finne en tispe med de egenskapene jeg leter etter. En tispe med prima gemytt, stor jaktlyst,
frisk og sunn, som på fuglehundprøver har dokumentert at den ofte finner fugl.
Personlig liker jeg best de rolige og stabile, gjerne litt egenrådige. Jeg innbiller meg at
disse typene passer best til min natur. Jeg undersøker videre blodslinjene gjennom de siste
generasjoner. Er det solide hunder bak og rundt tispa , er jeg straks på ”høgget”.
Jeg prøver videre å påvirke oppdretteren til å parre ”drømmetispa” si med den, i mine
øyne, mest spennende hanhunden på markedet. Er det mulig, fremskaffes opplysninger
om hvordan disse hundene fungerer på praktisk jakt over en ukes tid.
PS. Jaktkompiser er som regel noe mer objektive enn ”drømmehundeiere” flest.

Diamanten i hus.
Jeg starter straks med positiv innlæring av tre elementære ting som skal vare livet ut for
hunden:
- KOM - STOPP - START
Valpen lærer først hva disse tre ordene betyr.
Deretter blir dette tre helt ufravikelige KRAV i alle livets sammenhenger for hunden, gitt
av flokkens leder, direktøren av Rugdelia. Et ”knurr” er som regel nok fra min side. Noen
bruker andre lyder eller kroppsbevegelser i sin kommunikasjon med hunden. Du må
bestemme hva slags signal du vil benytte.
Brytes en gitt ordre, som jeg vet hunden har forstått, da ”smeller” det skikkelig. Min forrige
hund, Melissa, fikk kun en slik melding i løpet av sine 12 år hos meg. Denne metoden er
lærdom jeg har fått gratis hos våre egne tisper når de har oppdradd valpekull.
Jakttreningen starter
Jeg starter jakttreningen med mine hunder fra 5-7 måneders. alder. Dvs. at de får sine
første turer i terreng med vilt der det legges opp til mest mulig positiv preging på jakt etter
trykkende hønsevilt. I startfasen foretrekker jeg å ha med andre erfarne hunder. Dette fordi
jeg da mest sannsynlig finner mer fugl, og dagen blir ikke fult så kjedelig hvis valpen ikke
vil søke.
Valpen slippes for det meste alene, men den får også sjansen sammen med eldre hund. Hvis
den i hovedsak løper etter (henger på) den eldre hunden, blir den koblet.
Jeg tilstreber at forholdene skal være best mulig for valpen. Den må lære seg å sitte hver
gang det letter fugl. Er det valpen selv som tar opp fugl, lar jeg den ruse etter uten å si en
lyd. Jeg beveger meg raskt opp til oppfluktstedet. Så snart jeg får valpen under kontroll må
den sitte påstedet i minst 2 min. Jeg forsøker da å fortelle den at: ” Ja, det er disse vi leter
etter… det er kjempegøy å finne dem”.
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Når valpen har roet seg noe ned, får den sjansen til å lete etter eventuelle gjenliggere.
Jeg prøver da å slippe valpen mot oppfluktstedet slik at den får optimal sjanse til å finne
eventuelle gjenliggere. Det er da jeg virkelig håper den skal feste stand…..
Hvor skal jeg trene?
I begynnelsen er det viktig å finne områder som ikke har elementer som kan distrahere
(andre dyr, mennesker, vei/sti etc.) Jeg prioriterer å reise mest mulig til åpent terreng med
god oversikt i startfasen. Vårryper og tidlig høstryper er å foretrekke.
Jeg forlanger at valpen skal søke på tvers av vinden, men gir ingen verbale signaler .
Jeg jakter selv så bredt som jeg ønsker terrenget avsøkt. Hvis valpen ikke vil legge nesa mot
vinden og søke, ja, da går jeg så langt ut til sidene som behøves. De aller fleste vorstehhunder
(av godt jaktblod) vil da etter hvert jobbe mer intenst i sitt søk etter fugl.
Du er positiv hver gang den er i kontakt med fugl. Vær bestemt, hunden skal være i ro i
minst 2 min. HVER GANG FUGL LETTER.
Hva kreves?
Jeg begynner etter hvert å stille krav til valpen ettersom jaktlysten kommer (7-12 måneder).
Nå får den ikke lov til å gå løs i terrenget hvis den ikke vil jakte med pasjon. Er man alene
bør en prøve 3-4 ganger med ca. 20 min. mellomrom. Er den fremdeles uinteressert, vil
jeg anse dette som en mislykket treningsøkt. Deretter vandre hjem uten å la min skuffelse/
humør gå ut over hunden.
Har du flere hunder med, så slipp den som ønsker å jakte, og gled deg over dennes arbeid.
Finner ”jobbehunden” fugl er det fristende å slippe valpen/unghunden etter at fugl har tatt
til vingene. Da er kanskje motivasjonen bedre. Koble straks hvis den igjen dabber.
Fuglearbeid
Når unghunden tar sin første stand, er livet virkelig vakkert. Det skal kjennes tåre i øyekroken
i slik en stund. Jeg prøver å komme meg raskt opp til hunden, men uten å løpe. Jeg snakker
litt og lar gjerne unghunden stå i 1 –2 min. En langline kan være god for dem som ikke
stoler på at valpen har STOPP innlært. Valpen hviskes i øret at: ” Jeg føler meg som om
jeg er kommet i himmelen som har fått en slik flott hund som finner ”tipp” til far.
Etter hvert hisser jeg opp valpen..” Skal vi ta den, skal vi ta den”, mens jeg viser med
kroppen at jeg er klar for angrep.
START! Det samme gjør jeg hjemme, hver dag, når hundene mine skal få mat. Mat skålen
kan gjerne stå 25 m unna, og jeg varierer veldig hvor jeg står.
Heite unghunder lar jeg ofte reise fugl imot meg den første høsten. Da føler jeg å ha full
kontroll. I startfasen lar jeg gjerne unghundene gå litt etter fuglene, før jeg sier STOPP.
Min erfaring er at disse blir ”kvasse” reisere til den ”døyan dag”. Når de voksne hundene
mine knall/fallapporterer på jakten, er det to muligheter:
• Hvis jeg ikke har sagt STOPP, får de skryt når de kommer med rypene.
• Hvis jeg hadde sagt STOPP, da smeller det.
Blindstand
Hvis du oppdager at hunden din har tendens til å ta stand uten at det er fugl, må du for all del
ikke benytte denne metode. Med slike hunder må en være varsom, spesielt når det gjelder
innlæringen av å stoppe når fugl letter.
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Hunder som står ”blindt” er ofte tatt for hardt i fuglesituasjoner, men årsaken kan også være
generell usikkerhet, upresishet eller rett og slett en arvelig belastning. Nøkkelen til å få løst
slike floker er å være litt forsiktig med hunden i sin alminnelighet, og spesielt i forbindelse
med fugl . La den ikke stå særlig lenge og ros den heller ikke i stand. Oppmuntre den heller
med : ”kiss, kiss, pss, pss, skal vi ta den …..”
Konklusjon
KOM, STOPP, START inngår i all min kommunikasjon med mine hunder, gjennom hele
livet. Vær kreativ og oppfinnsom på hvorledes du i ditt daglige hundehold kan trene på
KOM, STOPP, START.
Unghunder får stor frihet og mye preging på trykkende hønsefugl frem til de har fått stor nok
intensitet i sitt søk . Deretter innlæres dressurdetaljene i fjellet, på apportarenaen., etc. etc.
Jeg tror neppe det finns grenser for hva du kan lære en vorstehhund.
Lykke til!

Foto: Sissel Grongstad
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Artikkelforfatter, Jens Engen
Min kone Hanne og jeg hadde aldri hatt hund før, derimot jaktet endel støkkjakt. Etterhvert som Sira vokste
opp kom det endel spmørsmål som vi ikke hadde tenkt på før vi anskaffet oss hund, heller ikke fant vi noe
egnet litteratur på det. Endel av våre spørsmål var sannsynligvis for enkle og banale. Likevel var de reelle
nok for oss og vi tenkte at kanskje også andre hadde de samme spørsmål.

Fra en nybegynner til en annen
Mine inntrykk etter 2 år med min første
hund. Før du kjøper hund bør du tenke deg
nøye om, fordi aktivt hundehold er mer en
livsstil enn en hobby. Hunden vil innvirke
på dine gjøremål de fleste av årets 365 dg.
i 12-13 år framover. Og følgelig, ihvertfall
indirekte, men svært ofte også direkte på
de øvrige familiemedlemmenes hverdag.
Det å bli hundeeier er m.a.o. noe som må
drøftes med hele familien på forhånd og
alle må være innstilt på at dette skal lykkes.
Når du så har bestemt deg for å kjøpe hund,
og at det skal være en vorsteh er mye gjort.
Vorstehrasen deles inn i kort- stri –
og langhår. En ytterligere inndeling som er vel så viktig er bruksområdene, nemlig jakt eller trekkhund. Dette fordi en gjennom bevisst avl
( avledet av oppdretters egen interesse) søker å fremheve en av delene eller begge bruksgrener.
Skal du primært bruke hunden som jakthund er det etter min oppfatning svært viktig å
kjøpe valp i ett kull som er avlet for jakt.
NVK`s avlsråd og valpeformidlingstjeneste er behjelpelige med å skaffe navn på medlemmene som har eller venter valpekull som har gått igjennom avlsrådet. Kontakt aktuelle
oppdrettere , gjerne i geografisk rekkefølge, hvor du starter med den nærmeste. Prat litt
med dem og forklar at du er nybegynner, forsøk å finne ut av flg.:
- Er oppdretteren interessert i at du skal få en best mulig hund for deg,
eller kun i penger!
- Har han et syn på hundehold som er tilsvarende ditt eget?
- Jakter han mer eller mindre enn deg, annerledes eller omtrent som deg?
- Hvilke betingelser/ ønsker setter oppdretteren til deg?
( eks. vis deltagelse på jaktprøve etc.)
- Har foreldrene tidligere kull og hvordan har evnt.disse blitt.
(Be gjerne om referanse).
- Hvordan er tispa og faren m.h.t.gemytt, jaktintensitet, dressur, eksteriør osv.
- Arvelige svakheter.
Hvis du har anledning til å bruke litt tid på denne runden vil du raskt kunne danne deg et
bedre inntrykk av hva slags hund du skal kjøpe og av hvem. Oppdretteren har mye å si om
nybegynneren skal få fullt utbytte av sitt hundekjøp eller ei. Når beslutning er tatt m.h.t.
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hvilket kull din fremtidige jaktkamerat skal plukkes ut fra, vil du som nybegynner stå
overfor problemet
- Hvilken hund skal bli min?
Det er ikke lett å plukke blant 7-8 uker gamle valper, men hundenes tegninger er ihvertfall
synlige. En hund med markerte tegninger er lettere å se i terrenget enn en ensfarget. Uansett,
du må velge én.
Det neste du gjør er å melde deg inn i NVK, hvis du ikke allerede har gjort det. I NVK vil
du kunne finne ett miljø som har de samme mål med hundehold som deg selv. Samtidig vil
du få anledning til å delta på medlemsmøter med nyttige foredrag etc.
Utstyr til valpen
- Kobbelet bør være av metall, ellers lærer hunden seg raskt å bite det over.
- Matfat av rustfritt stål er best p.g.a. renhold, knuses ikke og fordi hunden
ofte vil tygge på et plastfat.
- Halsbånd m/navn, tlf.nr. etc. til eier.
- Strupehalsbånd for dressurøvelser.
Den første tiden i nytt hjem
- Hunden må forstå at den er velkommen i sitt nye hjem, men samtidig at den er
		
underlegen øvrige familiemedlemmer.
- Prøv snarest å etablere vaner som spisetider, fast sovested, lufting etc.
Hunder er vanedyr og vil raskt tilpasse seg.
- Første nettene vil hunden savne resten av kullet og gi uttrykk for dette.
Naboforholdene må oftest avgjøre hvor store hensyn du skal ta.
Må hunden være alene om dagen kan du velge mellom hundegård (med hundehus), innestengt
i et rom i leiligheten, eller i bur. Hvis den ødelegger ting som sko, tepper, møbler etc. er kun
hundegård (solid) eller bur aktuelt. En hund som jobber for å komme ut av stengt leilighet
er ikke nådig for omgivelsene, skadene vil fort bli på tusenvis av kroner. Hundebur høres
kanskje ille ut, min erfaring er at den raskt vennes til det og trives i buret, bare sørg for
tepper i buret. Skal du bort, ta med teppe til hunden, den vil da lettere falle til ro på sitt teppe.
Varsling
Et naturlig innstinkt som på en valp ser mest komisk ut. Men som på en voksen hund, særlig
overfor ikke hundevante, kan være lite hyggelig. Prøv derfor å fjerne eller redusere hundens
varslingstendenser. Det er heller ikke spesiellt hyggelig å bli vekket av en hund kl. 3.00 om
natten fordi naboen kommer hjem.
Dressur
Meld deg på et dressurkurs, her lærer valpen å omgås andre hunder, samtidig lærer du å
omgås valpen.
Hvis ikke NVK arrangerer dressurkurs i ditt område, snakk med oppdretteren eller medlemmer i NVK. Alle dressurkurs er ikke like gode. Generellt er det tre ting som hunden
må kunne:
• Innkalling
• Sitt
• Gå på plass
Det er viktig at hunden lærer ikke å ignorere dine ordre, bedre ikke å gi ordre enn at den
ignorerer deg.
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Når den først vet hva SITT og KOM betyr SKAL DET gjennomføres hvis ordren først er
gitt. Er du derfor i tvil, så hold munn. Hunden må ha en sjef som er ”flokkleder”, primært
jegeren i familien.
Foring
Gi hunden mat til faste klokkeslett. Kommander gjerne SITT og ”ja” når den skal spise.
PÅ denne måten unngår du at hunden maser utidig mens du gjør istand mat. Videre får den
SITT og REISING inn som en positiv del, og stadig vedlikehold av dette.
Ta gjerne matfatet fra hunden noen ganger og gi det tilbake igjen. Da innprenter du dominans
og reduserer dens naturlige instinkt om å passe på maten sin. Hvis du samtidig fyller på
matfatet, vil den oppfatte dette positivt. La gjerne også andre ukjente mennesker ta matfatet.
Disse øvelsene bør selvsagt ikke gjøres daglig, men engang imellom. Hvis anledningen
byr seg kan du gjerne la den spise sammen med andre hunder, forutsatt at disse ikke passer
på maten sin. Hunder som kun får mat alene kan lett bli aggresive ved matfatet hvis noe
forstyrrer den.
Trening i terrenget
Jakttrening skjer best på fjellet og med ryper. Rypene trykker bedre enn skogsfugl og på
fjellet vil du se situasjonen mye bedre enn i skogen. Fugletettheten er normalt også bedre
på fjellet .
Ikke diriger hunden i begynnelsen, husk den skal finne fugl til deg og ikke omvendt.
Vanlig kondisjonstrening kan hunden få ved lek på et jorde eller lignende.
Etterhvert vil søket bli mer bevisst og jaktlysten øke ettersom den finner fler og fler ryper.
Det er ikke sikkert den tar stand med en gang. Fortvil ikke over dette, bare tren mer. Tar
den ikke stand etter mange treningsturer på fjellet kan du trene på tamfugl. Ta kontakt med
en som har erfaring med tamfugl.
Trening i skogen er vanskelig med en ung og uerfaren hund, spesielt hvis også føreren er
uerfaren. Skogsfuglen vil ofte ikke trykke godt nok, løpe unna på bakken eller lette uten at
du ser det. Vent derfor med skogsjakt til det er fellt noen ryper for hunden.
Under jakt og trening vil det dukke opp uventede situasjoner, og ellers ting du lurer på.
Snakk med oppdretteren om disse, han vil ofte kunne gi deg noen synspunkter som du selv
ikke har tenkt på.
Men sørg for at hundens 2-3 første møter med sau er med elektrisk halsbånd, og bruk dummy
minst en uke før og etter dressur.
En jaktlysten vorsteh vil kunne jakte på hare, rev,grevling, elg og annet vilt den møter i
skogen. Vanligvis er dette ikke ønskelig og bør således unngås.
Å skyte hare for en unghund er dumt, fordi den da ofte vil følge harespor istedenfor selvstendig å jakte fugl.
Ved å trene på fjellet og rose i situasjoner med rype, vil du forsterke hundens jaktintensivitet
overfor fugl.
Jakt
Ikke skyt fugl for hunden uten at det er skikkelig stand og reising på kommando. Helst må
SITT også gjennomføres, ihvertfall hvis du vil delta på jaktprøver.
Har du tidligere jaktet på støkk, vil det bli noen skudd i urene situasjoner. Dette må for all
del unngås med en unghund som ikke er sikker i stand, putt heller patronene i lomma og
lad ved stand!
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Artikkelforfatter, Terje Berntsen
Alder: 41 år fra Oslo. Har drevet aktivt med strihår siden 1988. Har ført frem 4 avlsgodkjente hunder.
Er instruktør fase I og II og kombinertdommer. Har brukt duer i trening av egne og andres hunder siden

Artikkelforfatter, Rune Brenna
Alder: 47 år. Bor ved Skarnes i Sør-Odal i Hedmark. Har drevet med strihår vorsteh siden min første
hund kom i hus i 1987. Har ført fram 4 egne hunder til gode premieringer og godkjente avlshunder. Jeg
er instruktør fase I (grunndressur) og fase II (trening i fjell). Er også kombinertdommer. Har drevet aktivt
med duer i eget dueslag i mange år, og har kjørt flere kull gjennom en opplæring med duetrening hvorav en
meget stor andel senere har blitt premiert på jaktprøver.

TRENING AV UNGHUND I FUGL

Foto: Per Aas

Det er mange veier til Rom, og ikke minst i dressur av våre hunder i fugl er det mange
meninger om hva som er riktig. Vi som skriver her, gjør ikke krav på å inneha den fulle
sannhet, men vi har gjennom noen år prøvd ut en modell for dressur i fugl som for svært
mange hunder har vist seg å fungere godt.
Det hevdes at det krever 10 ganger så mye arbeid å avlære en hund noe den har lært feil som det er å lære den å gjøre det riktig første gangen. Hvorfor ikke da begynne i riktig ende
og lære hunden hva som er riktig med en gang?
Dette er hovedprinsippet vi bygger på.
Treningen begynner når valpene blir så gamle at de tåler dressur, dvs fra 5-6 mnd. alder.
Det primære er å lære valpen sitt. De må kunne sitt/bli sittende både i band og på avstand
før vi starter med fugl. Dette får man ikke trent for mye på.
Hunden må heller ikke få anledning til å komme i fugl, f.eks. gå løs i fjellet eller i skogen
før grunndressuren i fugl er på plass.
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Den første delen av dressuren foregår med duer og i band/line. I denne fasen er det uvesentlig
om hunden tar stand eller ikke. Poenget er at hunden skal sette seg hver gang det slår i
vinger/den ser fugl i lufta. Hunden skal hjernevaskes på dette.
Det oppnås med å la duer ta til vingene foran hunden i ulike situasjoner. I begynnelsen gjerne
så hunden ser fuglen. Senere uten at hunden ser fuglen før den tar til vingene og etterhvert
også etter noen få ganger med stand og reising av dua..
Av at hunden er gjennomdressert på «sitt»-ordren betyr alt for resultatet. En fuglehund som
ikke setter seg i alle situasjoner uten å se en fugl, vil i hvert fall ikke sette seg når det er fugl
i lufta. I slike tilfeller blir det mye styr og stemmebruk før hunden setter seg, og det kan fort
gi negative signaler til hunden. Hunden skal settes rolig ned og roses.
Mye av poenget med opplegget er at hunden skal oppleve fugl som noe positivt og spennende
- ikke at hunden blir skreket til eller det som verre er.
Sitt-ordren tones ned så fort hunden forstår poenget, og etter noen repetisjoner vil hunden
begynne å sette seg uten ordre. Da er det tid for å øke avstanden til fører, men fremdeles i
line. Etterhvert kan dressuren finpusses ved at hunden slippes fri, og at dua fortsatt kastes
ut rett foran hunden, men i stadig lengre avstand fra fører.
Med en godt dressert hund i utgangspunktet vil en 20 - 30 duer fordelt over en 5-6 treninger
være tilstrekkelig til at hunden setter seg automatisk når det går opp fugl. Det bør gå en
viss tid mellom hver trening - minst 2-3 uker, og helst ikke flere treninger på samme sted.
Våre vorstehhunder har en utrolig evne til å huske situasjoner og steder, og etter 2-3 ganger
på samme sted vet de hva som skal skje.
Dette er også noe av årsaken til at vi ikke driver mye med standtrening. De vil etter noen
få ganger stå klar i stand før de er ute av bilen og smyge seg rundt på jakt etter den fuglen
de vet er der et sted.
Nå har hunden blitt 9-12 mnd og den setter seg hver gang det går opp en due i nærheten
av den uten ordre. Da er vel alt i orden, og vi har en ferdig fuglehund for resten av livet?
Hadde det vært så vel!!! Det hunden har fått med seg så langt er et godt grunnlag for videre
jobbing. Den har lært å sette seg for due i noen spesielle situasjoner, men det er ikke sikkert
at de kombinerer på samme måte med annen fugl i et annet miljø.
Derfor må det arbeides videre med tilvenning til ulike jaktformer og fugleslag.
Første gangen hunden opplever rype, bør det skje i line slik at vi kan kontrollere situasjonen.
La gjerne en erfaren hund finne fuglen først. Koble og ta vekk den eldre hunden. Gå så opp
i situasjonen med hunden i line og la den ta selvstendig stand.
Det er en fordel at den andre hunden kobles først slik at vi ikke ødelegger sekunderingsviljen
hos unghunden eller at den andre hunden går etter - dårlig eksempel.
Det samme opplegget bruker vi for skogsfugl og fasaner/rapphøns. Hvert fugleslag har sin
egen lukt og adferd som hunden må tilvennes.
Vi vil i det hele tatt ikke anbefale å gå i skogen med en ung hund før vi er rimelig sikre på
at opplegget har fungert noen ganger på annen vill fugl. Problemet med skogsfugl er både
at situasjonene oppstår uten at vi ser hva som skjer slik at vi kan få fulgt opp, men også at
skogsfuglen løper mye på beina. Det er langt vanskeligere for en ung hund å takle løpende
fugl enn trykkende fugl. Når fuglen da til slutt går opp, sprekker ofte hunden - og da har
den lært seg at det går an å gå etter.
Hvis alt dette fungerer, er vi så i mål?
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Dessverre kan vi ikke garantere det heller.
En hund er både i fysisk og mental utvikling fram til 3 års alderen, og de kommer ofte til
perioder hvor de føler seg modne for å ta over styringa på både det ene og det andre. Det
vil ofte også slå ut i form av ramping i fugl.
De drømmehundene som aldri har gjort feil i fuglearbeidene er det dessverre svært få av
oss som har sett. Det som imidlertid er det stor poenget med et slikt opplegg vi skisserer,
er at hunden fra begynnelsen av har lært å gjøre det riktig.
Vi kan snu tesen fra innledningen og si følgende: Det er langt lettere å ta inn igjen feil på en
hund som har lært å gjøre det riktig fra begynnelsen av enn en hund som har fått rampe i fugl
fra ung alder. Spesielt med tanke på trege reisere pga for hard dressur i fugl er dette viktig.
Det vi har skissert ovenfor er en modell som vi vet fungerer. De fleste klubbene har tilbud
om dressurkurs og duetrening. I tillegg har det dukket opp mange private tilbud. Det bør
derfor gå an å benytte en slik modell uansett hvor man bor i landet.
Å investere noe tid, penger og energi på en valp/unghund tidlig har man igjen for i resten
av hundens liv.

Foto: Per Aas
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Artikkelforfatter, Kåre Lotsberg
Kåre Lotsberg er 66 år gammel og har klubbens gullmerke. Han var formann i 1973 og er klubbens
formann i 1999-2000. Han har hatt en rekke strihårede vorstehhunder og har drevet oppdrett under
kennelnavnet Eraaks.

ET GLADERE HUNDEHOLD
1 - Innledning
I over 30 år har opplæring og samvær med
fuglehunder gitt mange gleder i forbindelse
med jakt og friluftsaktiviteter gjennom hele
året. Faktisk mer og mer glede etterhvert
som jeg har fått erfaring for hvordan
opplæring kan skje uten særlig bry for meg
og uten stort ubehag for hunden.
Aldri færre enn to, aldri flere enn fire
- unntaksvis har vi i perioder hatt fem
fuglehunder i vårt hus samtidig. Gjennom
årene har jeg således arbeidet med 6
strihårete vorstehhunder, 13 pointere, en
engelske setter og - akkurat nå - en korthåret
vorstehhund. Samlet har jeg med disse
hundene oppnådd over 60 jaktprøvepremier.
Hundenes aktive liv har som regel gitt fysikk også til høye utstillingspremier.
2 - Evne til å kommunisere med dyr
En illustrasjon av hvor forskjellig denne evnen er opplever vi under jaktprøvene. Noen få
førere ser ut til alltid å få frem gode hunder som føres på en stillferdig og eksemplarisk måte
og som praktisk talt alltid oppnår premie hvis fuglesituasjon oppstår.
Andre førere kommer med generasjon etter generasjon med hunder som oppviser de samme
feil. Det kan være treghet og ulyst for fugl, dårlig kontakt og vanskeligheter med innkalling
eller generelt svært dårlig appell. I sitt stille sinn kan en gå å undre seg over om det ikke
er førernes evne til å kommunisere med sine dyr som bedømmes i langt høyere grad enn
hundenes naturlige egenskaper.
3 - Grunnholdning
At en er glad i dyr og har glede av å omgås dyr burde være selvsagte forutsetninger for å
drive med fuglehunder. Ikke sjelden undres en om disse basisforutsetninger er tilstede hos
enkelte som har anskaffet seg fuglehund.
Fra arbeid med lydighetsapporttrening vet vi hvor uhyre følsomme hunder er for førers
sinnstemning. Det er sannsynligvis svært viktig at vi er balanserte og i godt humør når vi
skal arbeide med våre hunder.
Personlig føler jeg en «boblende fryd» innvendig i samvær med fuglehunder. Jeg tror
hundene merker dette og at det medfører at all opplæring går vesentlig lettere. Jeg tviler
aldri på at jeg skal greie å lære hundene det nødvendige.
4 - Lærevillighet og lærenemhet
Fra tid til annen har jeg hatt valpekull. Det er en kjensgjerning at tispen tilfører sine valper
betydelig læring gjennom de første leveukene.
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Opplæringen av valpene skjer på nesten umerkelig vis ved kroppsspråk og lyder. En kan
ikke se at tispen driver noen form for «dressurkurs». Opplæringen bygger tydeligvis på at
valpen lett oppfatter signalene og tilpasser seg disse.
Sannsynligvis er valper ekstremt lærevillige og lærenemme. Dette er både en fordel og en
ulempe. Fordelen er at læring av de riktige tingene kan skje meget enkelt. Ulempen er at
uhensiktsmessig oppførsel også like lett kan feste seg.
Jeg ser på en syv uker gammel valp som en uinnspilt grammofonplate. Lykkes jeg i å sette
riktige riller i platen fra starten av, kan den være mer enn halvveis innspilt når valpen er 6
måneder gammel og nesten ferdig innspilt når hunden er 12 måneder.
Dype, uheldige riller lar seg vanligvis bare endre gjennom harde dressurmidler.
I tidsskrifter har vi i den senere tid kunnet lese mange innlegg for og i mot el-halsbånd. Jeg
har intet prinsipielt imot bruken, forutsatt reguleringsmuligheter som gir balanse mellom
tilført ubehag og personlighet hos hunden. Imidlertid mener jeg bestemt at det er helt
uaktuelt og unødvendig å bruke slikt halsbånd hvis valp og unghund har vært behandlet på
en hensiktsmessig og forstandig måte.
Jeg tror heller ikke at det eksisterer villstyringer og uregjerlighet som nødvendiggjør så
kraftige virkemidler. Jeg tror at en rekke hunder gis en helt unødvendig brutal og uforstandig
håndtering - grensende til dyremishandling fordi en ikke nyttiggjør seg unghundperioden
til systematisk, positiv læring.
5 - Mor og barn. Barnet og de eldre
Det er ikke lett å forstå den interne kommunikasjon i en hundeflokk. Tispens misnøyelyd
er imidlertid lett å definere, med variasjonsområde fra styrke 1 til styrke 5:
Styrke1:
Tispen ligger og iaktar en valp som nærmer seg.
Tispen ønsker åvære i fred og viser dette med å holde kroppen
urørlig og stiv, øynene ser direkte på valpen og den kommer med
en knapt hørbar strupelyd.
Styrke 2:
Som 1, men nå med en høylytt knurring.
Styrke 3:
Som 2, men nå får øynene et truende uttrykk, leppene vibrerer,
den viser tenner og knurrer høyt.
Styrke 4 og 5: Som 2, men nå kaster tispen seg eksplosivt frem, glefser og lager
fingert angrep på valpen.
Misnøyelyd styrke 5 er et svært kraftig korreksjonssignal til valpen og forteller hva som
er absolutt forbudt.
Jeg nyttiggjør meg misnøyelyd styrke 1, 2 og 5.
Gamle Lola på 10 år har eksempelvis hørt misnøyelyd styrke 5 tre ganger i hele sitt liv - en
gang i forbindelse med å smyge under gjerdet, en gang ved forsøk på å gå ut den åpne grinda
til den trafikkerte veien og en gang for å signalisere at det er forbudt å gå over dørstokken
og inn i stuen.
Fra et tidlig tidspunkt står døra inn til hundegården åpen slik at valpene og de andre voksne
hundene kan omgås. De eldre hundene er ofte litt forlegne og vet ikke riktig hvordan de
skal oppføre seg i forhold til svært unge valper.
Når valpen er ca. 3 måneder gammel, gjennomføres en form for hardhendt lek. De eldre
hundene leker at valpen er bytte. Den forfølges, legges ned, den eldre tar et grep over strupen
som slippes fort når valpen viser sin underkastelse.
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I en kort periode, vanligvis noen få dager omkring valpens tremånedersalder, er dette
rollespillet med helt bestemte og uforanderlige roller lett å iakta. Dette tror jeg bidrar til at
en udiskutabel rangordning etableres så sterkt at den aldri senere utfordres. Etter at dette
er etablert, går leken med liv og lyst og rollene veksler mellom å være den forfulgte og
forfølgeren. I denne perioden deltar jeg i leken på samme måte som de voksne hundene.
Jeg legger valpen ned på den samme måten og fester et øyeblikk med hånden et løst grep
over strupen som så umiddelbart slippes når valpen viser underkastelse.
6 - 100%-broen
I min første «vorstehperiode» leste jeg en del tysk litteratur vedrørende hundedressering, bl.a.
bøker av Carl Tabel som har stor erfaring fra dressering av de fleste typer jakt og brukshunder.
Et sted skriver han: «Hvis jeg gir min hund en kommando, eksisterer det tre muligheter - 1
- hunden lystrer, 2 - hunden ligger død på stedet. 3 - jeg ligger død på stedet. Ettersom min
hund og jeg lever i beste velgående betyr det at jeg bare har gitt ordre som den har lystret».
Ved nærmere ettertanke fant jeg at nøkkelen til forståelse av disse tilsynelatende uforståelige
setninger, ligger i siste ledd.
Jeg begynte å eksperimentere, d.v.s. med å være svært gjerrig med kommandoer. En uke,
to uker, tre uker uten en eneste kommando. Fjerde uke, « militær grunnstilling», en skarp
sitt-kommando og hundene lystret«eksplosivt» og momentant.
Etterhvert har jeg mer og mer redusert mine kommandoer. Jo mer ordremengden reduseres
desto mer lydhør blir hunden. I unghundtiden er det særdeles viktig å gjennomføre et
beskjedent antall ordre og bare å gi ordre når en er helt sikker på at den vil bli lystret.
Greier en å gjennomføre dette, beveger en seg langs en 100% bro som gjør at det blir en
automatisert reflekshandling hos hunden alltid å lystre.
7 - Lydsignaler og kroppsspråk
Jeg bruker en appellfløyte og en trillefløyte. Et dobbeltstøt i appellfløyten betyr at hunden
skal vinkle, en rekke korte støt i appellfløyten betyr innkalling. Trillefløyten har en særdeles
kraftig lyd, sammenlignbar med den fløyten en fotballdommer benytter. I den første
opplæringsfasen betyr et langt støt i tryllefløyten «sitt». Senere kommer trillefløyten for
hunden til å bety:»stå stille - fugl i luften». Jeg er svært omhyggelig med å bevege meg
langs 100% broen slik at hunden alltid lystrer disse tre lydsignalene.
Jeg unngår nesten helt å bruke stemmen når hunden er i jaktlig arbeid. Fløytesignalene
innskrenkes til det nødvendigste minimum.
Et viktig instrument for kommunikasjon med hunden er imidlertid stemmen. Til daglig,
hjemme, «snakker» jeg mye med hundene. Tøysesnakk og meningsløse ord med lyst og
oppmuntrende tonefall. Hundene forstår dette og danser rundt meg på to og fire, preget av
vitalitet og livsglede. Jeg gjør dette bevisst og systematisk for å vedlikeholde et muntert
og positivt miljø. Når det en sjelden gang er nødvendig for meg å gi misnøyelyd, blir det
lettere å få momentan respekt fordi denne lyden er så helt annerledes enn koselydene.
Vårt kroppsspråk er særdeles viktig. Jeg leker mye med hundene mine med løse og slengete
bevegelser. Jeg lar dem hoppe opp på meg og tar i mot med åpne armer og «logrende
bevegelser». Skal jeg passere dem i blådressen stivner jeg i kroppen, tar korte avmålte skritt
og gir misnøyelyd styrke 1 hvis noen gjør mine til å hoppe opp.
Ute på mosjonstur, hunden kommer løpende mot meg, jeg «slenger litt» med armer og bein,
ser at hunden gjør de samme bevegelser, setter farten opp og hopper.
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Jeg tar i mot med åpne armer, «logrer litt med kroppen», får hodet dens i halskroken og
hører hvordan pusten endrer seg til lange snøftende åndedrag. Et øyeblikk står vi slik før
hunden preget av stor livsglede løper videre. Menneske og dyr har faktisk delt den samme
sinnsstemning.
I forbindelse med innøving av trillefløyten stivner jeg selv momentant og blir stående helt
urørlig inntil hundene gis frisignal.
I forbindelse med misnøyelyd styrke 5 har jeg innøvd et eksplosivt bevegelses-mønster
hos meg selv. Denne kombinasjonen blir et så sterkt virkemiddel at det normalt bare er
nødvendig med en gangs signalgiving for det som skal være absolutt forbudt; forutsatt at
en gir signalet første gang hunden forbryter seg.
8 - Minimumsprogram for opplæring
I mitt opplæringsprogram inngår følgende:
• renslighetstrening
• innkalling
• sitt
• vinkling
• gå bak
Med bakgrunn i ovenstående går jeg videre med opplæring i apportering og jakttrening.
Renslighetstreningen begynner tidlig - i garasjen har jeg innredet et hunderom på ca. 6 m2
med luke ut til en treplatting med tak over i en liten hundegård. Inne i hunderommet står
en romslig valpekasse. Når jeg har valpekull, legger jeg linoleum i bunnen av valpekasse
og på hele gulvet i valperommet.
Så fort valpene har fått øyne og begynner å bevege seg på fire, legger jeg en list i valpekassen,
slik at den deles i et større og et mindre rom. Listen er høy nok til at det er ubehagelig
for tispen å ligge på den, men lav nok til at valpene uten vanskelighet kan krysse den. Jeg
hjelper tispen med renholdet i det større rommet ved at jeg et par ganger i løpet av dagen
tørker over gulvet med en klut fuktet i svakt grønnsåpevann. Den mindre delen røres ikke.
Forunderlig fort begynner de små valpene å gå over listen til det mindre rommet for å gjøre
seg rene. Jeg legger så enkle avispapirsider i det mindre rommet for at valpene skal lære å
gjøre fra seg på papir. Noen dager senere legger jeg en plankebit, 2’’ x 6’’, på hver side av
karmen i valpekassa. Sager et hakk i karmen, fjerner list og avispapir inne i valpekassen,
gjør denne ren og legger avispapir på gulvet utenfor valpekassen. Selv om det innebærer
litt strev, lærer valpene forbausende fort å gå ut av valpekassen for å gjøre seg rene.
Etter noen dager legger jeg et bord fra vegg til vegg i hunderommet slik at det blir en smal
stripe med renvasket linoleum mellom valpekassen og resten av rommet som dekkes med
avispapir. Så begynner jeg å flytte bordet noen cm hver dag slik at det blir et mindre og
mindre areal i hunderommet som er dekket av avispapir. I overraskende høy grad fortsetter
valpene å gjøre seg rene der hvor det er avispapir. En vakker dag er bordet kommet helt
bort til luken inntil hunderommet (luken er i et hjørne). Jeg holder så hele hunderommet
rent og legger avispapir på treplattingen utenfor hunderommet.
Vi har nå kommet frem til perioden med tilleggsfor. Matingen skjer alltid utenfor hundegården
på gressplenen. (Vi har valper i den lyse årstid). Valpene vennes nå til å gjøre fra seg på
gress. Etter kort tid fjernes avisene fra treplattingen. Denne holdes ren og hundegården
hvor gulvet dels er støpt, dels er svaberg holdes rent. Døren til hundegården står alltid åpen
slik at valpene fritt kan ferdes ut og inn. Når valpene er 6 uker gamle er vanligvis hunderom
og hundegård helt rene - valpene går ut på gressplenen for å gjøre seg rene.
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Innkallingssignal er som nevnt en rekke korte lyder gjennom plystring, stemmebruk eller
appellfløyten. Når valpene har begynt å få tilleggsfor, er matsignalet nettopp signalet
for innkalling. Noen få ganger ved plystring og deretter ved bruk av appellfløyten. Når
matsignalet lyder, kommer valpene stormende fra alle kanter og opplever ros, mat og hygge.
I valpetiden lærer også valpen å sette seg på kommando. Vanligvis gjennom naturmetoden.
Det vil si ved å holde en godbit i luften inntil hunden setter seg og mottar den. Ganske raskt
lærer også valpen at trillefløyten betyr at den momentant skal sette seg.
Signalet for vinkling er alltid en dobbeltlyd. Enten ved hjelp av tungen, stemmen eller
appellfløyten. Vinkling er viktig i forbindelse med jakt og jaktprøver - bl.a. hvis hunden
er på vei inn i et uønsket område. Dobbellyd brukes også ved snørekjøring og sykling.
Eksempelvis ved snørekjøring når man kommer frem til et løypedele og hunden vil ta uønsket
spor så skal dobbeltlyden utløse en momentan vinkling til riktig spor. Med hunden i bånd
i skogen - hvis hunden vil gå på feil side av treet - et dobbeltsmekk med tungen korrigerer
momentant. Det er også nødvendig at hunden lærer seg å gå bak, altså uten å være i kobbel.
9 - Hunden fra valp til ferdig jakthund
De fleste hunder jeg har hatt har vært av eget oppdrett. Jeg har over beskrevet hvordan
renslighetstreningen gjennomføres og grunnlaget for innkallingsimpulsen legges. Frem til
7 ukers alderen lever valpene som nevnt et svært fritt liv. I perioden fra 4 til 7 uker har vi
mange barn på besøk hos valpene, men følger godt med og passer på at barna gjennomfører
hensynsfull håndtering av de små.
Ved kjøp av valp legger jeg vekt på å motta valpen når den er 7 uker gammel. De første
dagene får valpen være i fred for å tilpasse seg de nye forutsetninger og de andre hundene.
Allerede fra valpen er en 8 - 9 uker gammel begynner jeg å gå «tur» med den. Jeg putter
den i bilen og kjører 5 min. til et nærliggende friområde. Valpen løftes ut av bilen og går
alltid løs. Jeg går alene med valpen og til tider hvor risikoen for å møte andre mennesker
og hunder er minimal, gjerne grytidlig om morgenen. Jeg går i åpent terreng slik at jeg
kan sørge for at vi ikke får kontakt med andre. Dette gjør jeg dag etter dag. 10 til 15 min.
varighet på turene. Jeg gir ikke fra meg noen lyd, men sørger for å gå svært langsomt og
slik at valpen alltid vet hvor jeg er.
Etter et par uker på denne måten vil jeg lære valpen betydningen av signalet for vinkling altså dobbeltlyden. Jeg går mot et gjerde eller annen naturlig forhindring i terrenget. Når
jeg er sikker på at valpen er oppmerksom på meg, gir jeg dobbellyd og vinkler samtidig
90 grader. Valpen, som nå har gått minst to uker, uten å høre en lyd fra meg reagerer med
stor oppmerksomhet på lyden. Hva dobbeltlyden betyr, læres gjennom noen ganske få
gjentagelser. Frem gjennom valpetiden vedlikeholder jeg betydningen av dobbellyd ved
noen gjentagelser - normalt to til fire ganger pr. uke.
Haven vår er delt i to med gjerde og port. Den større delen av haven, hvor hundene normalt
ikke har adgang, er spennende for dem. Trost og duer forkommer og det er stor nok plass
til friske galopper. Valpen har gjennom naturmetoden lært seg betydningen av sitt. Jeg tar
alle hundene sammen med valpen frem mot porten i gjerdet. Kommanderer sitt, blåser i
trillefløyten. De eldre hundene setter seg momentant. Valpen som regel også. Jeg stivner
og står helt urørlig og «lader opp hundene». Så vippes porten opp med et eksplosivt «ja».
Det skal ikke mange gjentagelsene til før valpen reagerer nøyaktig på samme måte som de
andre hundene. Jeg er svært gjerrig på bruken av trillefløyten.
Normalt to til tre ganger pr. uke i haven. Senere på en av turene i friområdet tester jeg at
trillefløyten lystres. Det vil si, når valpen er i nærheten og har oppmerksomheten henvendt
37

på meg, blåser jeg kraftig i trillefløyten, blir selv urørlig og kan som regel konstatere at
valpen umiddelbart setter seg. Jeg «lader opp» valpen et øyeblikk ved fortsatt selv å være
urørlig, å inntil utløsning skjer gjennom et eksplosivt «ja».
På samme måte tester jeg at impulsen for innkalling lystres. Igjen skal valpen være i
nærheten og oppmerksom på meg. Jeg setter meg på huk eller står på kne, blåser en rekke
korte støt i appellfløyten, vifter litt med armene og ser at valpen momentant kommer inn
og hopper i armene mine. Jeg tar i mot med ros og hyggelig ord og noen sekunders ro før
den igjen får løpe videre. I de første månedene kobler jeg aldri valpen i forbindelse med
innkalling. I god tid før trafikkfare sørger jeg for å få løftet eller koblet valpen uten at
signalet for innkalling har vært gitt.
I perioden frem mot 12 måneders alder sørger jeg for å vedlikeholde respekt for innkalling,
vinkling og «sitt» gjennom noen få gjentagelser hver uke og bare når jeg er helt sikker på
at hunden vil lystre. Er jeg det minste i tvil om at hunden vil lystre, lar jeg heller være å
gi signal.
Inntil valpen er ca. 3 måneder gammel har jeg alltid gått alene med valpen. De aller fleste
dager har jeg ikke gitt noen lyd fra meg, men har gått en fast rute. Valpen har begynt å slippe
seg ut i søk. Den føler seg trygg på at den alltid vil finne meg. Jeg begynner da marginalt
å endre rute, men slik at valpen alltid lett kan finne meg. Hvis vi går 7 dager i uken, har jeg
kanskje bare gitt lyd fra meg i løpet av to av dagene. Vedlikehold av appellsignalene skjer
gjennom å bruke dem en til tre ganger pr. uke.
Når valpen er blitt ca. 3 måneder gammel, legger jeg turene slik at jeg møter så mange
mennesker og hunder som mulig. Mange lufter sine hunder i dette friområde, og det er ikke
uvanlig at valpen kan møte 10 til 12 hunder med eiere på en slik tur. Valpen blir normalt
ellevill ved de første møtene. Jeg legger vekt på ikke å blande meg borti hvis det på noen måte
kan unngås, men fortsetter å gå som vanlig. Når dette har pågått over en periode, opplever
jeg at valpen finner andre mennesker uinteressante. Etterhvert blir også interessen for andre
hunder sterkt redusert. Valpen lærer seg fort hvordan den skal opptre overfor eldre hunder.
3 til 4 måneder gammel tar jeg valpen med på den første fjellturen. Frem til dette tidspunkt
har altså valpen og jeg gjennomført alle våre turer uten selskap fra våre andre hunder. Første
dag i fjellet går valpen i bånd og ser de eldre hundene arbeide. Ved stand binder jeg valpen
i et tre eller en stein, setter ryggsekken ved siden av og går fra den for å arbeide sammen
med hunden som har stand. Jeg har større oppmerksomhet på valpen bak enn hunden foran.
Til og begynne med vil valpen hoppe, danse og hyle og forsøke å komme etter. Imidlertid
oppfatter den fort spenningen idet som skal skje foran, roer seg og blir stående for å følge
forløpet.
Dagen etter får valpen løpe løs alene, og jeg forsøker maksimalt å få den i fugl. Den korthårete
vorstehhunden jeg nå arbeider med, opplevde på sin første dag (3,5 måned gammel) i fjellet
å finne to rypekull, et par enkeltfugler og en røy. Et par korte slipp neste dag sammen med
en eldre hund med annen eier bekreftet at valpen arbeidet helt selvstendig uten å bry seg
om den andre hunden.
Nedturen fra fjellet skjedde i en «dyp sti» med vått kratt på begge siden. Valpen lærte seg
da fort betydnigen av kommandoordet: «gå bak». Misnøyelyd styrke 1 hvis den forsøkte
å komme seg foran.
Jeg har tidligere lært hundene lydighetsapport i samsvar med Carl Tabels oppskrift. Vanligvis
har dette tatt to til fire måneder når hunden er ca. 2 år gammel. I de senere år har jeg følt
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at dette egentlig er et foreldet opplegg for læring. Jeg førsøker nå å utnytte valpetiden for
å lære hunden å apportere. Jeg legger ut en rekke forskjellige gjenstander over noen dager
for å se om det er noe spesielt objekt hunden begynner å bære med seg. En gul trekule
viste seg i ett tilfelle populært. Valpen lekte med den, tok den i munnen og bar den med
seg. Jeg koplet valpen til en stolpe, tok trekulen og la den ca. 10 meter foran valpen. Fikk
valpen til å sitte, «ladet den opp», og kom med mitt eksplosive «ja». Valpen styrtet frem og
tok kulen i munnen. Jeg sto på kne, kom med en rekke korte plystrelyder med tilhørende
kroppssignaler. Valpen kom rett inn , satte seg på kommando og ble forhindret fra å slippe
trekulen før jeg sa takk. Noen ganske få gjentagelser ga nærmest perfekt apportering av
trekula. Jeg gjennomførte deretter nøyaktig den samme øvelse, men nå med en dypfrossen
rype. Valpen koblet momentant om og gjennomførte perfekt apport av den frosne rypen.
Jeg valgte frossen rype fordi valpen ikke skulle fristes til å bite hardt i den eller og leke med
den. Jeg sørget for at rypen gjennomgikk en svært langsom opptining over de kommende
dager og gjennomførte apportøvelser inntil 4 ganger pr. dag. Da rypen var opptint, var valpen
blitt perfekt apportør og jeg kunne gå videre med gradvis vanskeligere apportoppgaver.
Det kan kanskje nå være nyttig med en oppsummering av hva hunden har lært og vært
igjennom når den er 6 mnd. gammel. (Jeg bruker Era, den korthårede vorstehhunden som
eksempel.) I det daglige har den stor frihet. Døren til hundegården er som regel åpen slik
at den fritt kan ferdes i haven. Haven er inngjerdet med lavt nettinggjerde. Hunden har
hørt misnøyelyd styrke 5 to ganger - en gang ved forsøk på å hoppe over gjerdet - en gang
ved forsøk på å krype under. Den har tatt lærdom av dette og holder seg i haven uten forsøk
på å rømme.
Den er vant til å være i hundegård. Tilløp til å bråke i hundegården ble effektivt stoppet i
starten gjennom å bruke misnøyelyd styrke 2.
Hunden har vært med på hytta. Der er det ikke gjerde rundt tomta. Jeg har imidlertid
bestemt hva som er tillatt område å bevege seg på og har, gjennom å bruke misnøyelyd
styrke 2, lært hunden disse grensene slik at den også på hytta fritt går omkring og holder
seg innenfor det anviste område.
Før fylte 6 måneder har den bare hatt den ene turen til fjells, som ble omtalt foran, hvor den
fikk en viss peiling på «meningen med livet» gjennom sine fuglesituasjoner.
Vi går fortsatt ofte på tur enten i skogen eller på friområdet. Signalene for innkalling, sitt
og vinkling vedlikeholdes gjennom bruk en til tre ganger pr. to uker. Vi trives og har det
morsomt sammen. I hjemlige omgivelser tøysesnakker vi og har det hyggelig. Hunden er
svært lydhør - misnøyelyd styrke 2 er en kraftig korreks. Ved tilløp til uønsket oppførsel
er normalt en svak strupelyd fra meg nok til å korrigere.
Jeg er varsom med fysisk trening inntil 6 måneders alder. Turene har vært korte og hyppige
med varighet inntil 30 min. Når vi er ute på tur, gir jeg normalt ikke lyd fra meg, bortsett
fra de få gangene for vedlikehold av fløytesignalene.
De få tingene som er forbudt for hunden, er nå innarbeidet slik at det sjelden er behov for
korrigering. På våre turer har vi møtt så mange mennesker at mennesker har blitt uinteressante
for hunden. Andre hunder blir mindre og mindre interessante slik at hilseprosedyrene blir
fort avsluttet. Fortsatt har jeg unngått situasjoner hvor jeg må bruke innkallingsfløyten for å
få koblet hunden. Trillefløyten er også bare brukt i nærområdet slik at jeg kan være sikker
på at den momentant lystres.
Mellom 6 og 12 måneder gir jeg mye fysisk trening, men bygger dette opp systematisk og
over tid slik at jeg ikke risikerer overbelastning. Om sommeren bruker jeg mye sykkel.
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Mesteparten av tiden i trav, avbrutt av korte drag i maksimal hastighet når underlaget tillater
det (gressbakke eller myk skogsbilvei). Om vinteren snørekjører jeg i flate og lette løyper
med to voksne hunder sammen med den unge, inntil en halv times varighet før de får løpe løse.
Jeg mener det har stor betydning for den voksne hundens styrke og ekstriør at den i denne
perioden har vært gitt hensiktsmessig trening. Det er en fryd å se trivsel og utvikling hos
en veltrenet og aktiv unghund. Når hunden nærmer seg 12 måneder, får den også oppleve
påkjenninger slik at den blir «virkelig» sliten.
Opplæring i fuglebehandling skjer hos meg utelukkende med rype. Til å begynne med
har jeg bare unghunden med og sørger for at den kommer i fugl. Vanligvis vil det vare
en stund før standinstinktet kommer til syne. En vakker dag tar hunden stand og holder
standen en stund. Etter å ha konstatert standinstinktet, betrakter jeg veien til ferdig opplært
hund som enkel.
Ro i oppflukt og skudd innarbeides ved hjelp av trillefløyten. Når hunden har tatt stand, lar
jeg den noen få ganger reise fuglen med eksplosiv ja-kommando.
Når jeg mener tiden er inne, prøver jeg å plasserer meg slik at hunden vil passere tett forbi
meg etter reisingsordre. Jeg gir reisingsordre, lar hunden gå etter 30 til 40 meter og blåser
kraftig i trillefløyten. Jeg vil da som regel se at hunden oppfatter signalet , saktner farten
litt før den peiser videre etter fuglen. Nå har jeg det travelt. Jeg merker meg nøyaktig hvor
hunden burde ha lystret trillefløyten, og sørger for å få tak i den så fort som mulig. Den
løftes etter nakkeskinnet og med et fast grep i skinnet over krysset i tillegg, bæres den tilbake
der hvor den skulle ha lystret trillefløyten. Jeg blåser kraftig i trillefløyten og påser at den
blir værende helt i ro noen minutter. I lys av hele den håndtering hunden har hatt, er dette
en særdeles sterk opplevelse for den. Den straffes fordi den ikke har lystret trillefløyten.
Avstraffelsen forbindes ikke med viltet. Trillefløyten er nøytral og «følesesløs» og er langt
mer hensiktmessig enn å skrike sitt eller dekk mer eller mindre i fistel.
Det skal ikke mange gjentagelser av bæringen til før hunden respekterer trillefløyten. Så
begynner jeg å korte ned på avstanden hunden får lov å gå etter før trillefløyten lyder. Om
ikke lenge blåser jeg i trillefløyten umiddelbart etter reising og hunden roer seg momentant.
Jeg er da fremme ved målet - en hund som arbeider konsentrert for å finne fugl, reiser djervt
og roes momentant med trillefløyten.
Når jeg går med en unghund, er jeg svært tålmodig. Spørsmålet om å ta stand og å holde
standen avhenger også av den mentale modningen hos hunden. Det er særdeles viktig at
hunden beholder sin djervhet og at den ikke forstyrres før den har fulgt på og spikret fuglen.
Det er særdeles viktig at man ikke begynner å skulle roe ned hunden straks en ser at den
har fuglevitring i nesen.
Etterhvert har jeg også med de voksne på treningsturene. Alltid bare en hund i søk og de
andre løse ved fot. Jeg bruker nå fløytesignal for innkalling og opplever at også den unge
hunden momentant bryter av søket og kommer i maksimal hastighet inn til meg. Den hund,
som skal ha slipp, får klarsignal gjennom en liten klapp på halsen.
Når en av de voksne hundene får stand, bindes den unge hunden til et tre eller en sten. Jeg
setter igjen ryggsekken og går frem for avklaring av situasjonen sammen med den hunden
som har hatt stand. De andre hundene, som er ferdig opplært, sekunderer momentant når
de ser en annen hund i stand. Den unge hunden lærer også fort at den skal stå i ro ved siden
av ryggsekken. Etter hvert blir hunden stående rolig på tilsigelse uten at ryggsekken settes
igjen og den blir på stedet inntil den blir hentet.
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For å vedlikeholde er det nødvendig alltid å hente den når jaktsituasjonen er avklart og aldri
la seg friste til å kalle den inn.
Den unge hunden og jeg utvikler nå samarbeid og samforståelse i måten vi bruker terrenget.
Jeg er overbevist om at det er en form for telepatisk kontakt mellom oss. Stopper jeg opp
og tar øynene av hunden, varer det ikke lenge før den kommer inn for å finne ut hva som er
galt. Etter hvert utvikler samspillet seg slik at jeg har følelsen av å styre hunden som om
jeg holdt «fingertuppene på ryggraden» dens. Mer og mer skjer dette gjennom måten jeg
beveger meg på i forhold til den.
Så lenge hunden ser meg rett forfra fortsetter den slaget sitt. Ser den meg fra siden, vinkler
den. Av og til aner jeg at den senker farten og vet at den ser på meg. Hvis jeg løper 2 - 3
skritt i den retning jeg ønsker den skal løpe, ser jeg at den momentant oppfatter impulsen.
Samspillet er meget intenst. Å oppleve en begavet fuglehund med topp VK-format i sitt
arbeid i slikt samspill gir meg den aller største glede - .
For hundene tror jeg det fortoner seg som om vi sammen er en hundeflokk som under jakt
og jakttrening har en felles oppgave - å finne fugl.
Jeg går praktisk talt alltid med hundene løse når «vi er på arbeid». En hund i søk foran - de
andre løse bak. Vi, som går, bak følger intenst med i det som skjer foran. Blir det stand,
sørger jeg for at «baktroppen», i god avstand, får se hunden i stand. Jeg sekunderer selv et
øyeblikk sammen med de andre, sier «rolig» med mørk, lav stemme. De stivner momentant
og blir stående urørlig på samme stedet inntil jeg etter hvert henter dem, etterat den jaktlige
situasjonen er avklart.
Vi har alle en sterk konsentrasjon om vår felles arbeidsoppgave, som gjennomføres med
minimal signalgiving til den hund som har slipp. Den må få arbeide mest mulig uforstyrret
bl.a. for å synliggjøre de naturlige anleggene.
Min forutsetning har vært at alle fuglehunder av god familie har potensiale til 1. AK i sitt
arbeid. Får jeg ikke det til, er det min feil og ikke hundens. Tilfredsstillelsen for meg har
vært å få det maksimale ut av hvert enkelt individ, mer enn å foreta utskiftinger for å få de
beste konkurransehunder. Jeg mener at riktigheten av «min forutsetning» langt på vei er
dokumentert gjennom de oppnådde jaktprøvepremier.
Jeg vil mot avslutningen få berette om en episode som fant sted for et par år siden.
Første jaktdag, fine forhold - har ikke hjerte til å legge noen av hundene igjen på hytta.
Tre ferdig opplærte pointere med. Alltid bare en i arbeid og to løse bak. Avtale med
jaktkameraten om lunsjsted og -tid.
Etter en begivenhetsrik formiddag kommer jeg frem til lunsjstedet, hvor kameraten allerede
har kaffevarmen igang.
Han ser opp på meg: «Hvor er de to andre hundene dine?»
Jeg ser bak meg og blir overrasket over at de ikke er der som vanlig. Et øyeblikk stusser
jeg, men så kommer jeg på hvorfor. For ca. 15 min. siden hadde den arbeidende hund
hatt stand, som viste seg resultatløs. Jeg har rett og slett glemt å hente hundene etter at
situasjonen ble avklart.
En rask marsj tilbake og jeg finner de to hundene stående i komplett ro der jeg gikk fra
dem. De hadde altså stått ca. 1/2 time løse, rolige og ventet på at jeg som vanlig skulle
komme og hente dem.
Jeg nevner episoden som et eksempel på hvilken respekt det blir for de etablerte spilleregler
når en har beveget seg langs 100%-broen.
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Ellers håper jeg at det foranstående illustrerer at en kan komme til målet uten stort tidsforbruk
og arbeid, men at det er omtanke, selvdisiplin og fremfor alt systematikk kombinert med et
positivt, lystbetonet miljø med mye glede som kan føre frem - .
Era, min korthårede venninne , er i skrivende stund blitt 11 mnd. gammel. Hun er praktisk
talt ferdig «innspilt». Det som gjenstår er å vinne jaktlige erfaringer. Knapt 8 mnd. gammel
tok hun apportprøven. Såvidt fylt 10 mnd. debuterte hun på en vinterjaktprøve under de
ufyseligste forhold. 75 min. slipptid med følgende kritikk: «På tungt føre går Era et søk i
stor fart og fin stil og god kontakt med fører. Utmerket bruk av vind og terreng. I senere
slipp fortsetter den sitt meget gode søk. Finnes i stand. Ryper letter i det fører kommer
til. Era er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Era er en meget sterk og utholdende
jakthund som til tross for dagens tunge føre har vist søk av meget høy klasse. På grunn av
manglende reising må Era i dag nøye seg med 2. pr. UK».
Jeg kjenner jeg sitrer av glede og forventning ved tanke på hva vi to videre kan komme til
å oppleve sammen.

Foto: Sissel Grongstad
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Artikkelforfatter, Kåre Lotsberg
Kåre Lotsberg er 66 år gammel og har klubbens gullmerke. Han var formann i 1973 og er klubbens
formann i 1999-2000. Han har hatt en rekke strihårede vorstehhunder og har drevet oppdrett under
kennelnavnet Eraaks.

RÅD OG VINK

Foto: Per Aas

Nedenfor følger en del råd og vink i forbindelse med feil og uønsket opptreden fra hunden.
Det må innledningsvis understrekes betydningen av god apell på hunden. ”DEKK” på
lydsignal og synssignal (den ene armen strukket i været) er av den største betydning både
i forbindelse med jaktopplæring og i det daglige. Med systematikk kan dette oppøves til
blind lydighet – dvs hunden skal MOMENTANT gå i bakken når DEKK – signalet gis.
Hva gjør jeg når hunden IKKE TAR STAND – merker meg nøyaktig hvor hunden burde ha tatt stand, får tak i hunden,
kopler den, fører den tilbake til der hvor den burde tatt stand, kommanderer DEKK og lar
hunden bli liggende i ro i flere minutter. Ikke straff, ingen dramatikk, men rolig og bestemt
opptreden fra førers side. En vil se hvordan hunden ligger og føler fuglevitringen – over tid
vil dette vanligvis føre til at standinstinktet våkner.
Har for lite format og intensitet - tren korte slipp,gjerne sammen med andre, bare en
hund løs om gangen. Øyeblikkelig kopling når hunden ikke søker aktivt. Ikke kjefting
og masing – hunden skal begripe at den bare får være løs når den arbeider. Ikke gå lange
mosjonsturer i fugletomme områder. Tren hunden med sykkel, snørekjøring på snø, la den
trekke fører opp bratte skråninger i sele. La hunden bare være løs når det skal jaktes. Oppsøk
stuegulvterreng både høst og vinter, gå mot vinden og la hunden få slippe seg ut i maksimalt
søk uten inngripen fra fører. Øyeblikkelig kopling når hunden ikke søker tilfredsstillende.
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Reiser for tregt - våre raser er normalt djerve i fugl. Har hunden blitt treg er det sannsynligvis
førers feil. Dette kan være tidkrevende og vanskelig å rette til. Skift kommandoord for reis,
forsøk å få en flytende rytme i fuglesituasjonene, gå rolig og bestemt opp til hunden og be
den reise i dagligdags tonefall uten dramatikk. Følg hunden frem til reisen er gjennomført.
Ikke overdreven ros – hunden skal forstå at reis er udramatisk og dagligdags. Hvis hunden
har låst seg i stand – ta den tilbake og prøv på nytt. La hunden apportere noen ganger umiddelbart etter felling, men ikke overdriv slik at hunden blir fallapportør.
Tar blindstander - dette er en stor ulempe, kan skyldes at hunden har for følsom nese
eller at den har fått for mye ros for å ha tatt stand. Vanskelig å eliminere, men kan påvirkes
ved straks å gå opp til hunden når den har tatt stand, få hunden til øyeblikkelig å gå frem,
gi misnøyelyd (udramatisk) når standen viser seg resultatløs. Driv intens jakt i område med
tett fuglebestand - mest mulig resultatgivende praktisk jakt !!
Er urolig i oppflukt og skudd - dette er 100 % førers feil. Kan skyldes at hunden har fått
opptre vilt for fugl som valp og unghund eller at fører er kjøttjeger. DEKK – kommandoen
på fløyte eller stemme er alfa og omega. Fører må ikke finne seg i at denne kommandoen
saboteres. Dette må innøves over tid under hjemlige forhold til blind lydighet. Med dette
menes at det blir en automatisert reflekshandling å klappe i bakken momentant DEKK –
signalet lyder. En undrer seg over at så mange førere ser ut til å slurve med dette grunnarbeidet. Effektiv straff når DEKK- kommando er sabotert, er å la hunden ”krype” tilbake til
der hvor den skulle ha dekket. Dvs å gå baklengs med hunden i koppel og i rask rekkefølge
kommandere HER og DEKK. Dette er uhyre anstrengende og ubehagelig for hunden.
Henger eller kontrollerer makker- kan skyldes arvelig belastning, men oppstår sannsynligvis oftest fordi valp eller unghund har fått løpe sammen med eierens eldre hund
på mosjonsturer eller på jakt. En ung hund bør få leve et mest mulig selvstendig liv inntil
den har vært i fugl og har lært seg ”meningen med livet”. Det kan ta lang tid å få tatt vekk
hengingen. Fører må være særdeles aktiv når hunden slippes sammen med en annen hund.
Hengeren må dirigeres til å slippe – fører må ligge tett på, gi misnøyelyd og dirigere sin
hund til mest mulig selvstendig søk. Etter hvert vil hengeren forstå hva som er ønsket,
men tendensen til henging vil sannsynligvis alltid være der.
Fallapporterer - skyldes ofte at hunden er lystapportør i kombinasjon med ”kjøttsugen”
fører. Ro og beherskelse fra begge må være tilstede i jaktsituasjoner. Avstå fra all lekapportering og følg oppskriften for lydighetsapport gjengitt på annet sted i boken. Maksimal
kontroll på hunden ved felling – kfr foran vedr. uro i oppflukt og skudd. Ved dødskutt vilt,
la hunden ligge dekk i minst ett minutt før apport-kommando gis. Tren mye apport hjemme med realistisk apportobjekt. Vær pinlig nøye på at ”pausene”, nevnt i artikkelen om
lydighetsapport overholdes.
Knallapporterer - se foran om uro i oppflukt og skudd. Kan innøves ved hjelp av startpistol slik at skudd automatisk betyr DEKK – kommando. Denne kommando krever som
kjent kompromissløs lydighet.
Kuvender - gå i stabil frisk motvind, følg hunden nøye og innøv at du vinkler sammen
med hunden. Når hunden vender feil i vinden , løp mot den. Den vil da som regel snu og
vinkle riktig.
Henger seg opp på fot - roter– dette må ikke tillates. Tid for å undersøke fot bør være kort,
så må nesen i været og det effektive søket fortsette. Innøv gjerne et signal som forteller
hunden at nå skal den fortsette søket med høyt hode.
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Har blitt skuddredd - dette er et stort problem som er vanskelig å rette til. Unghunden bør
vennes til skudd på en hensynsfull måte. Når hunden er opptatt med noe, løsnes skudd med
startpistol eller hagle rett bakover, mens hunden er minst 75 m unna. Det samme gjentas
ved å skyte rett tilværs og endelig på skrå forover hvis hunden ikke har reagert negativt på
de to foregående skuddene. Har disse tre skuddene gått bra, regner jeg personlig det for lite
sannsynlig at hunden blir skuddredd eller skuddblyg. Kurering av virkelig skuddredsel er
vanskelig – man kan prøve med gradvis tilvenning , starte med svakest mulig smelling og så
øke på etter hvert som hunden ser ut til å tåle det. Noen forsøker også å gå nær skytebaner
,dvs starte i god avstand for så å gå nærmere og nærmere for å gi tilvenning.
Biter for hardt i viltet ved apportering - lydighetsapport med nøye overholdelse av
pausene er viktig (kfr egen artikkel foran). Tren mye apport med dypfrossen rype. Tren så
mye at apporteringen blir en dagligdags affære. Ved dødskutt vilt, la hunden ligge dekk i
minst ett minutt før apport-kommando gis. Søk å unngå at hunden står for avlivingen av
skadeskutt vilt.
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Artikkelforfatter, Hans P. Dahm
Han var en ivrig jeger med spesiell interesse for skogsfugljakt. Han tok frem en rekke fremragende
korthårede vorstehhunder.

Jakt
med

vorsteh

Foto: Per Aas
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Jakt er en beskjeftigelse som krever grundige forberedelser og opplæring, og senere
regelmessig trening. Det innebærer jevnlig omgang med våpen som foruten å være livsfarlige
for viltet, er like farlige for deg selv, hunden og eventuelle andre levende vesener i dine
omgivelser. Har du ikke tid eller interesse nok til å gå grundig inn for å bli habil jeger, bør
du ikke anskaffe gevær. Du kan gjerne være med andre som observatør, rypebærer og kokk.
Mener du at du bør løsne skudd for at din hund skal bli fullkomment lykkelig, kan du bruke
startpistol. Du kan ha full glede av å drive jakttrening uten noensinne å felle fugl, og dette kan
du følge opp med deltagelse i jaktprøver, som er spennende sport i et hyggelig hundemiljø.
På lerduebane vil du kunne få effektiv opplæring i å omgås våpen. Men dette er bare en
begynnelse.På jakt oppstår helt andre situasjoner, som nybegynner er du heldig om du får
gå sammen med en erfaren jeger som er villig til å gi deg det tilsnakk du sikkert fortjener.
Er du sammen med en annen nybegynner, må dere passe på hverandre og ta og gi kritikk
på samme positive måte. Forsvarlig våpenbehandling på jakt må drilles inn så det holder i
alle situasjoner. Det må bli en del av deg selv ,slik at du til slutt føler et sterkt ubehag når
du ser at reglene ikke følges, selv med uladde våpen.
Man kan ikke lese seg til dette. Men som utgangspunkt kan enkelte absolutte regler settes
opp. Geværet skal bare være ladd når man befinner seg på aktiv jakt. Ved alle avbrudd –
rasting, røykepauser, rask forflyttning over uinteressant terreng, møte med andre jegere osv
– skal patronene tas ut. Det samme skal gjøres ved passering av vanskelig terreng, gjerder,
vassing av elver, hopp over kløfter ol. Er du sammen med andre, så gjør dem oppmerksom
på når ditt gevær er ladd og når det er uladd. Det kan gjerne gå konkurranse i forsiktighet.
Geværet skal bæres på en slik måte at det aldri vender mot jaktkamerat eller hund, selv om
man skulle gli eller falle. De fleste hagletyper kan gå av uten at avtrekkeren er berørt, og
selv om de er sikret, dersom de skulle få kraftig støt. Dette kan skje f.eks ved fall, ved at
geværet mistes i bakken, eller ved at det veltes av en hund når det i ladd tilstand er blitt satt
mot et tre, en bil eller en sten. I forbindelse med skyting skal man huske på at et hagleskudd
kan være farlig på flere hundre meters hold. Man må derfor til stadighet holde klart for seg
hva som finnes av faremomenter over et ganske stort område, og la sin skyting bestemmes
av dette. En fugl som blir truffet av et velrettet hagleskudd på passe hold dør en absolutt
momentan død. Dersom du gjør det du kan for å bli en god skytter, og sørger for at din hund
blir en pålitelig medhjelper i situasjoner der skadeskyting likevel har intruffet, kan du gå på
jakt med god samvittighet. Det er en like naturlig og nyttig beskjeftelse som å plukke bær
og sopp, fiske eller ta vare på andre naturressurser.
Det elementære grunnlag for fluktskyting lærer du fort på lerduebanen. I jaktterrenget får
du en langt større variasjon i skuddtilbud. Du må lære deg til å vurdere mulighetene i løpet
av brøkdeler av et sekund og handle veloverveid på grunnlag av dette. Ikke minst gjelder
dette når det riktige er å holde skuddet tilbake. Målet skal ikke være å felle mest mulig vilt,
men skyte forsvarlig og redusere skadeskyting til det absolutte minimum.
Bruk riktig våpen og riktig ammunisjon for den jakt du skal drive. Skyt bare på passende
hold. Det viktigste her er ikke å skyte på for lange hold. Det vanskeligste er utvilsomt ikke
å skyte på for kort hold, slik at en fulltreffer gir et fullstendig ødelagt stykke vilt. Jakten
er mislykket og forkastelig dersom viltet ikke kan tjene som mat. Flyr det opp mer enn en
fugl, skal du sikte på en av disse, gjerne den som er ytterst på fløyen. Faller den ikke for
ditt første skudd, og du har et til, skal du sende dette etter samme fugl, ikke bytte mål. Skyt
aldri midt i et kull, uansett hvor tett dette flyr.
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Faller fuglen rett ned og sten død, er alt vel og bra. Men det hender jo at det kan bli mange
rene bommer, ikke bare for nybegynnere, men også for jegere som skulle tro de hadde passert
det stadiet. Den ene bom trekker den andre med seg, og det hele blir bare verre og verre. I
en slik situasjon kan det være en god hjelp å ha tilgang på en enkel lerduekaster. Den kan
du la servere deg det samme skuddet om og om igjen, til du vet at du igjen har det hele
under kontroll. Skytetrening skal man drive på lerduer, ikke på levende vilt.
Gjør det til en vane alltid å gå etter påskutt vilt, selv om du mener det var en klar bom.Dette
er særlig viktig i skogen og i uoversiktlig terreng på fjellet, der du ikke kan følge fuglen med
øynene mer enn en kort stund. Ta et nøyaktig øyemerke i horisonten der fuglen forsvant og
gå mest mulig rett på dette. Enkelte ganger vil du finne fuglen død eller skadet, og i alle
fall vil du ha en god mulighet for å finne den igjen og få en ny skuddsjanse.

Foto: Per Aas

Fuglen kan vise tegn på å være truffet av streifhagl på forskjellige måter. Flyr den videre
med hengende ben, har den fått et bukskudd, og du vil finne den død bak første haug den
forsvinner over. Flyr den, etter et stykke normal flyging, rett til værs (steiling), er den
antagelig truffet i lungene. I det øyeblikk steilingen avbrytes, faller den død ned. Mer
sjelden stiger en fugl rett til værs i ukontrollert flukt (spinn). Denne er truffet i hodet og vil
oftest også falle død ned.
Forsøk i alle fall alltid å få inn et nytt drepende skudd på all fugl som viser skuddtegn.
Den vanligste form for skadeskyting er vingeskyting. Fuglen faller da flaksende ned straks
den er truffet, gjerne sidelengs. Selv om bare de ytterste 2-3 håndsvingfjær er skutt av, vil den
ikke være i stand til å gå på vingene. Det går bare noen få sekunder før den har overvunnet
sjokket og begynner å løpe, dersom den ikke er truffet på annen måte. Og da kan den løpe
utrolig fort og langt. I en slik situasjon skal man konsentrere seg om den felte fugl og intet
annet. Man må forsøke å få øye på den i det den reiser seg og da straks skyte den på
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bakken. Dersom dette ikke lykkes, må man lede hunden opp til det sted fuglen falt og sette
den på sporet med apportordre.
Følg med i dens arbeid, men overlat ledelsen til den. Har du en annen mening enn hunden
om hvor fuglen har løpt, er det alltid du som tar feil. Her, som i så mange andre situasjoner
på fuglejakt, kan man ikke gjenta for ofte: Stol på bikkja!
I enkelte situasjoner, F.eks. steiling i bratt terreng,vil du kunne oppleve at fuglen faller meget
langt avgårde. Du skal da ta et nøyaktig merke i terrenget og gå mest mulig snorrett mot
dette med hunden koblet eller ved fot. Vel fremme kommanderer du søk-apport, og hjelper
gjerne selv til å lete. Har du vært nøyaktig med kursen, vil du bli forbauset over hvor ofte
du går så og si rett på den døde fuglen.
Du bør legge mye arbeid i å lære din hund til å bli en flink og villig apportør. Vorstehhunder
har lett for å ta dette. NVK er også den eneste av raseklubbene som arrangerer konkurranser
i forskjellige former for apport, og tilbyr instruksjon og trening i dette. Har du anledning,
bør du benytte deg av det.
Men når du er på jakt, skal du ikke la din hund apportere hver eneste fugl du feller. Dette
har alt for lett for å utvikle seg til regulær og uhelbredelig knallapport – i verste fall til
prelling. Faren med uro i oppflukten er ikke at hunden støkker gjenliggere, heller ikke at
den blir uaktuell for jaktprøvepremiering, men at du meget lett kan komme til å skyte din
egen hund. Hunden skal være i ro i oppflukt og skudd, og den skal være i ro til ny ordre
gis. Fugl som straks faller død til bakken, henter du selv.
En hund som apporterer bør helst være så vidt hard i bittet at den avliver viltet idet det gripes.
Enkelte vil ha den uvane å tygge hardt og intenst på viltet under apporten. Det er ikke
så hyggelig å få med seg et slikt jaktbytte hjem, men denne hund er likevel å foretrekke
fremfor en som overhodet ikke vil apportere. Andre hunder apporterer så forsiktig at fuglen
fortsatt er i live i det øyeblikk den avleveres. I slike tilfeller må selvsagt avlevering skje så
fort som mulig.
Lirypa
Lirypa vil bli det dominerende vilt for de aller fleste som her i landet vil jakte med stående
fuglehund. Den byr på en meget enkel jakt, som passer godt for nybegynnere. Når rypejakten
begynner i september befinner lirypekullene seg i vierbeltet mellom bjørkeskogen og
snaufjellet og trykker meget godt for hunden. Man kan komme på kloss hold, og i det åpne
terrenget får man god tid på seg til å skyte rolig og sikkert. Et rypekull i begynnelsen av
jakttiden flyr sjelden opp samlet, og det flyr heller ikke særlig langt før det igjen slår seg
ned. Man får derfor mange muligheter til å felle gjenliggere og til å finne fugl igjen for en
ny oppflukt. Husk at et oppfluktsted alltid skal utredes meget grundig før man kan være
sikker på at all fugl er funnet.
I åpent rypeterreng får man god anledning til å følge med i hundens arbeid og kan korrigere
den dersom den gjør feil. Men den egentlige dressur bør være unnagjort før jakten begynner,
og man må møte med en mest mulig lydig hund. Å kombinere jakt og dressur går sjelden
bra, i verste fall kan man påføre hunden unoter som den aldri blir kvitt.
På rypejakt kan man bevege seg som man vil i terrenget og gjerne holde praten gående.
Rypene støkkes verken av syn eller støy. Rypejakta er derfor en selskapelig jakt. Av
sikkerhetsgrunner bør man ikke være mer enn to jegere, men tilskuernes antall kan være
ubegrenset. Å jakte to mann over en hund er ofte en god løsning. Har man med seg hver
sin hund gir denne jaktformen den andre hunden en mulighet for å få hvile.
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Å jakte med to hunder samtidig er et spill av krefter, og ofte fører det til episoder som kan
være uheldige for hundens dressur og jegerens humør.
Mot slutten av september endrer rypenes adferd seg fort, til en viss grad avhengig av
jaktpresset og værforholdene. Fuglen blir lettere, løper oftere unna og går opp på lenger
hold. De flyr lengre og tyr ofte til andre deler av terrenget, både til skogen og til snaufjellet.
Jakta blir da atskillig vanskeligere både for jeger og hund.
Fjellrypa
Fjellrypa er lirrypas nærmeste slektning. Den er en hardhaus som om høsten bare er å finne
på de høyeste fjelltoppene og i steinurer der man ikke skulle tro det var leveforhold for noe.
Fjellrypa trykker ikke for hund, men den er lett å finne, både ved hjelp av steggenes rapende
låt og fordi de gjerne sitter lett synlig på toppen av steiner eller på sva. En kikkert kan være
god å ha med i sekken på denne jakt. Om du skal komme på skuddhold eller ikke, avhenger
sterkt av været. Er det pent vær, og fremfor alt vindstille, er fuglen spak, og du kan komme
så nær at du kan felle den på bakken. Unghunder må ikke tas med på slik jakt fordi de lett
kan skade seg, og fordi det virker ødeleggende på dressuren. En gammel hund, som vil finne
seg i å gå ved fot mesteparten av dagen, kan gjøre nytte som apportør.

Foto: Hans Nordhus

De to rypeartene danner sammen grunnlaget for den eneste form for vinterjakt på fugl vi
har her i landet. Er man heldig med været og føret kan dette være en fin jaktform, selv om
utbyttet sjelden blir stort. Om vinteren kan vitringsforholdene være eventyrlig gode. Alle
forstyrrende lukter fra bakken er borte, og snøen dekker terrengets ujevnheter slik at lukten
fra viltet flyter som en konsentrert stråle langt avgårde. Stand på 2-300 meters hold er ikke
uvanlig. Ofte er fuglen så lett at det er meget vanskelig å komme på skuddhold. Det er om
å gjøre ikke å bli sett eller hørt. Under slike forhold er det viktig at hunden tar stand på så
langt hold som mulig, slik at man kan få planlagt eventuelle omgående bevegelser.
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Skogsfugl
Skogfugl er et samlebegrep for artene storfugl (tiur og røy), orrfugl og jerpe. Av disse skiller
jerpa seg ut fra de andre ved at den er monogam og ikke trykker for hund. Den holder til i
meget karakteristiske biotoper:
Små bekkedaler og søkk med sterkt innslag av løvtrær, helst or, og med gammel granskog
i nærmeste omegn. Den flyr opp fra bakken med en typisk buldrende vingelyd så snart den
merker hund eller jeger og kaster seg inn i granbaret. Den ”går i veden” sier jegeren. Der
sitter den godt skjult bak stammen eller tett bar til du kan være på meget nært hold, og
skyter så plutselig i meget stor fart over i et annet tett skogholt. Har du funnet en jerpe i et
slikt område,kan du regne med at samboeren befinner seg like i nærheten.
Storfugl og orrfugl, og særlig ungfugl av disse artene, kan i begynnelseen av jaktsesongen
trykke meget hardt. I gode produksjonsår kan man også finne disse artene over tregrensen.
Jakta blir da ikke særlig forskjellig fra rypejakten som de fleste jegere vil være fullt opptatt
med i denne tiden. Når de første 10 dager av denne er over , er skogen som regel beslaglagt
av elgjegere i lang tid fremover. For de aller fleste vil derfor skogsfugljakt bety en jakt som
man kan begynne på først langt ut i oktober. Dette er en jakt som skiller seg vesentlig ut fra
rypejakt i vanskelighetsgrad og variasjonsmuligheter. På denne jakta kommer vorstehhundens
spesielle egenskaper særlig godt til sin rett.
Det er alltid farlig å generalisere om hunderaser, fordi det innen alle raser er så stor
forskjell mellom enkeltindividene. Man er vel imidlertid enige om at den gjennomsnittlige
vorstehhund, strihår eller korthår, har et større kontaktbehov med sin fører og en større
tendens til å interessere seg for vitring fra bakken enn gjennomsnittet av de rasene vi har av
stående fuglehunder. Begge disse egenskaper er, dersom de ikke blir for sterke, fordelaktige
ved jakt på skogsfugl.
Skogsfugljaakten senhøstes er en snikjakt. Man må bevege seg så stillferdig som mulig, det
gjelder såvel hund som jeger, og utnytte terrenget slik at man hele tiden er best mulig skjult.
Stemmebruk er tabu, og hunden bør derfor lære seg å gå på håndsignaler. Fuglen reagerer
på langt nær så sterkt på synet av hunden som på synet av jegeren. Ofte vil den holde seg
i ro når den ser hunden på avstand, og først begynne å løpe når den ser jegeren komme.
Vanlig er det at fuglen,når den ser hunden komme, hopper opp på nærmeste kvist for derfra
nærmere å kunne studere denne merkelige reven . Forstår du av vingeslagene at det er dette
som har hendt, har du en mulighet for å snike deg innpå. Hunden vil da ofte ha synsstand, og
derved vise deg hvor fuglen sitter. Hunden vil også kunne ta normal stand for tresatt fugl,
men det dreier seg da oftest om fugl som har sittet oppe en stund, slik at vitringen kommer
fra ekskrementer på bakken under treet. Så lenge det er blåbærlyng tilgjengelig på bakken,
vil imidlertid fuglen foretrekke å beite på denne. Først når snøen legger seg skikkelig går
den over til vinterdietten: furu for storfugl og bjørk for orrfugl.
Kontakt og samarbeid mellom jeger og hund er av avgjørende betydning i skogen. Bredden
i søket bør være så stor som mulig forholdene tatt i betraktning, men terrengdekningen
er det viktigste. En god skogsfuglhund kan godt være ute av syne mesteparten av tiden,
men den bør likevel vise seg med korte mellomrom.Det ideelle er at den praktiserer et mest
mulig regelmessig kryss-søk. I skogen er det sjelden noen dominerende vindretning som
hunden må ta hensyn til. Har du en hund som pendler regelmessig foran deg, vil du raskt
få mistanke når den har fått noe i nesa, og du vil vite på hvilken side av marsjretningen den
befinner seg. Ditt samarbeid med hunden i søksfasen består i å gå så langsomt at den får
tid til å gjøre ordentlig arbeid.
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En god rettesnor er at hvis hunden kommer inn bak deg, går du for fort. Vær ikke redd
for å stoppe opp lenge av gangen, men beveg deg litt så snart du ser hunden. Dette hjelper
den til å holde kontakten uten å måtte komme helt inn for å sjekke deg opp på lukten. Har
du en erfaren hund, kan du i stor utstrekning overlate ledelsen av jakta til den. Drar den
avgårde i en retning du ikke har noen tro på, så følg på. Vil den ikke gi seg på en langvarig
utredning, så svikt den ikke.
Fuglearbeid i skogen begynner oftest med at hunden kommer i kontakt med fot etter fugl.
Er foten gammel vil man få en eller annen form for markering uten stand. Men også slike
tegn fra hundens side skal man ta alvorlig. Skogsfugl er meget stasjonære og kan holde seg
innenfor ett og samme område lange tider om gangen. Ved en markering bør man straks
være på plass og følge med i hundens videre utredning av området. Er foten fersk skal en
skogsfuglhund ta stand og avvente jegeren, for så i samarbeid med han lokalisere fuglen
nærmere. Foten kan være av to forskjellige typer. En beitefot dekker store områder på
kryss og tvers. Fot etter fugl som har oppdaget faren og lagt på sprang(flukt-fot) fører
bort fra der hund og jeger befinner seg, om ikke akkurat rettlinjet, så i hvert fall stort sett i
samme retning. Det sier seg selv at det er meget vanlig at en beitefot går over i en fluktfot.
Beitefoten skal utredes raskt og effektivt ved bruk av kort kryss-søk og hyppige ringinger.
Når fluktfoten er nådd begynner en ny fase av oppgangen som bare de beste skogsfuglhunder
behersker til fullkommenhet. Her nytter det ikke med den klassiske fremgangsmåte fra fjellet,
der jegeren skrider frem til hunden og med dens skulder ved sitt venstre kne gir ordre om
reising. Fluktfoten må rulles opp meter for meter i så stor fart at jegeren ofte også må legge
på sprang. Han må kunne ta lange omveier for å unngå tett kratt og ulendt terreng uten at
hunden stopper sin jevne avanse. Fuglen vil søke seg fram mot åpne områder og utforbakke
for lettest mulig å komme på vingene og raskt avgårde. Særlig tiuren er en så tung fugl at
den har problemer med å lette raskt fra flat mark. Den kan derfor holde det gående meget
lenge før den finner et passende sted for take-off. Under en slik rask fotoppløping gjelder det
for jegeren å komme seg foran og nedenfor fuglen. Toppen av samarbeid på skogsfugljakt
opplever man når hunden uten nærmere ordre reiser fuglen mot og over jegeren så snart
denne er kommet i brukbar posisjon.
Av en skogsfuglhund bør man kreve at den kan rapportere. Det vil si at den går av stand,
enten spontant eller på innkalling, for å oppsøke fører og lede ham opp til standen igjen.
Fordelen ved dette er at man slipper den kjedsommelige leting etter en hund i stand som
man ellers ofte må ty til i litt lurvete terreng. Det blir mer flyt over jakta, og man kan tillate
hunden et større søk. Rapport er effektivt særlig for godt trykkende fugl. Skogsfugl senhøstes
vil begynne å løpe så snart hunden forlater standen, og man vil ha en bedre mulighet for
å komme i kontakt med den dersom man finner hunden i stand. Rapport på innkalling er
derfor å foretrekke fordi jegeren da selv kan avgjøre om han vil bruke litt tid på å lete, eller
om han vil ha rapporten straks.
Rapport regnes for å være en sjelden egenskap, men kunne sikkert læres av langt flere
hunder ved litt omtanke og oppmerksomhet fra førerens side. En god appell er grunnlaget,
og denne må drilles inn i valpen fra den er ganske liten.
En del jegere med stortgående ikke-rapporterende hunder løser sitt problem ved å spenne
en bjelle på hunden. Når bjelleklangen stilner, er det stand, og letingen kan begynne. Dette
kan nok være effektivt, men er en stygg forsimpling av skogsfugljakten. Skogsstillheten er
brutt, de spente sansers jakt er ødelagt som naturopplevelse.
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Rugda
Rugda, med sitt underlige utseende og unnagjemte dagligliv selve trollfuglen blandt norske
jaktbare fuglearter. Noen få skytes tilfeldig i forbindelse med annen fuglejakt. Rugda er
imidlertid en trekkfugl som forlater landet om høsten etter hvert som frosten får overtaket.
Langs kysten kan den da samles i store mengder og gi grunnlag for en spennende og krevende
jakt. De foretrekker små biotoper som er dominert av løvskog, einer og gressbevokste
områder. Lokalkjente jegere finner frem til der de kan jakte regelmessig utover høsten og
stadig finne ny fugl.
Ikke alle hunder tar stand for rugde eller bekkasin. Svært mange gjør et tilfredsstillende
fuglearbeid, men nekter plent å apportere all vadefugl. For noen blir rugdejakta en lidenskap
som de tydeligvis setter over alt annet. På rugdejakt får hunden anledning til å vise hele sitt
register av egenskaper. Rugda er vanskelig å finne, og den er svær til å løpe unna. Hunden
må ha et meget tett søk, og den må være flink til å utrede fot. i motsetning til skogsfugl vil
imidlertid rugda etter en lang løpetur til slutt legge seg til å trykke tungt. Hunden får fast
stand, og jegeren må nå finne seg en passende plass å skyte fra. Etter ordre fra tildels stor
avstand, må hunden så reise kontant for at ikke løpeturen skal fortsette. Rugda kan finne
på overraskende ting som å løpe i ring rundt hund og jeger, hoppe noen få meter over kjerr
eller kløfter ol. Det er tydelig at den stoler på sin glimrende kamuflasje. Kamuflasjen gjør
også at en sikker apportør er absolutt nødvendig på denne jakt.
Mer blir det ikke plass til her. Bare et råd til slutt: Forsøk å lære deg mest mulig om den
natur du ferdes i og det fint avstemte samspill du som jeger tar aktiv del i. Først da vil du
med tiden ha mulighet for å få den fulle glede av ditt jegerliv.

Foto: Sissel Grongstad
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Artikkelforfatter, Walther Muland
Født: 1955. Bor i Nittedal og har drevet med hunder siden 1979. Jeg har vært innom flere jakthundraser,
men har i de siste årene hatt korthår vorsther. Har vært aktiv på jaktprøver og høstet mange premier. Ble
utdannet jaktprøvedommer i 1992, og hatt mange forskjellige verv både i NVK og andre raseklubber. Sitter
for tiden som distriktskontakt for NVK Oslo/Akershus gruppa.

JAKTPRØVER

Foto: Per Aas

Det avvikles fire forskjellige jaktprøvetyper for stående fuglehunder
• Høyfjellsprøver, høst og vinter
• Lavlandsprøver, høst
• Skogsfuglprøver, høst
• Vann/sporprøver, sommer og høst
Denne artikkelen vil ta for seg de tre førstnevnte prøveformer
Formålet med jaktprøve
• er å finne de beste individer for bruk i avl, og gjennom dette å oppnå bedre 		
fuglehunder i Norge.
Klasseinndeling
• UK - hunder opptil 24 måneder
• AK - hunder over 24 måneder
• VK - hunder som har kvalifisert seg ved å få 1. pr AK. VK er en ren
konkurranseklasse
Høystatusprøver for UK-hunder er prøver hvor hunden har kvalifisert seg ved å få
1. pr UK
• Norsk Derby, høyfjell høst
• Unghund Grand Prix, høyfjell høst
• Forus Open, lavland
• Arctic Cup, vinter
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Høystatusprøver for hunder kvalifisert for VK
• NM-høyfjell, høst
• NM- høyfjell, vinter
• NM-lavland
• NM-skog
På Kongsvollterrengene går det fire prøver i løpet av høsten, inkl. NM. Disse er også å
regne som høystatusprøver.
Hva må hver deltaker vite før start?
Det viktigste en prøvedeltaker kan lære seg er jaktprøvereglene. Disse får man tak i ved
henvendelse til Norsk Kennel Klubb. Det er regler for hver klasse. Det er en stor fordel at
du som hundeeier vet hva som skal foregå på en jaktprøve og hvordan man oppfører seg.
(Spør gjerne erfarne jaktprøvefolk.)
På instruksjonssamlinger lærer hundeeieren seg hva som forlanges av hund og fører. Det
er selvfølgelig mest erfaring å hente ved å gå på jakt i skog og fjell. En jaktprøve er en
eksamen for din hund.
Prøvedagen
Etter å ha dressert hunden, trent og jaktet med den, er det klart for å starte på jaktprøve.
Alle jaktprøver har et hovedkvarter og som regel er utgangspunktet derfra. Partiene blir
fordelt til hvert sitt terreng. Det bør være to dommere på hvert parti, men endommer er også
(dessverre) vanlig. Inntil 14 hunder i UK/AK og inntil 20 hunder i VK. Det blir sluppet to
og to hunder og slipptiden er 10 - 20 min. av gangen. Dommeren bedømmer hunden utfra
hvordan den utnytter vind og terreng. Hvordan hunden jakter i samarbeid med fører, og
hvordan den finner og behandler fugl. For å få en premie må hunden ha tatt stand og holde
denne til fører kommer til. Den må også kunne presentere fugl for å premieres. Dette gjøres helst ved at hunden går frem på ordre, etter å ha tatt stand, fugl vil da lette og hunden
skal forholde seg rolig. Det skytes med 9mm startrevolver. Etter at fuglen har lettet skal
det utredes. Dvs at hunden undersøker området hvor fugl har lettet for å finne eventuelle
gjenliggere. Har hunden oppfylt kravene som stilles til en særdeles god jakthund og hatt
60 minutters slipptid, vist apport eller apportbevis, vil den få 1. pr. En hund kan oppfylle
kravene til en særdeles god jakthund, men som ikke har fått vist reising, kan ikke få bedre
enn 2. pr. En meget god jakthund med små mangler vil få en 2. pr. En 3. premie deles ut
til en god jakthund.
På skogsfuglprøve slippes en og en hund. Her er det bare AK –partier, og det er en dommer
pr parti som består av inntil fire hunder. Hundene kan få slipp på opptil 60 minutter, og
i skogen forlanges det bedre kontakt enn ved de andre jaktprøveformer. Skogsfuglen kan
være mer vrien enn rypa, spesielt tiur, som kan løpe utrolig fort og langt. Her gjelder det å
ha en djerv hund som tør å følge på, så fuglen ikke løper fra den. Det forlanges apportering
ved alle premiegrader.
Lavlandsprøver foregår på dyrket mark og med fasan og rapphøns. På kontinentet er lavlandsprøver den gjeveste jaktprøveformen. Disse foregår på enorme jorder og hele tiden i
motvind. Det slippes to og to hunder og bedømmelsen går etter hvor erfarent hunden jakter
over (rundt) jordene. Premiering skjer etter samme regler som på høyfjell.
Håper dette kan gi en kort innsikt i hva jaktprøver kan være og at du/dere som vorstehhundeiere kan stille opp på jaktprøver. Hvis flere går på jaktprøve, det være seg skog, vann/spor,
høyfjell eller lavland, vil avlsrådet få en større bredde for sine vurderinger.
Lykke til med hunden!
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Artikkelforfatter og tegninger, Per Otto Holstad
Alder: 52 år. Bor på Kjelsås i Oslo. Kjøpte min første hund, en strihår i 1972. Har ogås hatt pointere og eng.
setter. Mange års medlem i NVK. Redaktør i Vorsteh-Nytt og medredaktør i Fuglehunden. Foruten pointer
og vorsteh har vi i dag eng. settere og dachs.

«Derbyvinner´n ´90»
Kongsvoll er selve målet for bikkjefolket i disse prøvetider, hvor sorger og gleder går hånd
i hånd…
Toyotaen hiver etter pusten i bakken, 99-oktanen sprudler som en vårkåt fjellbekk i rørene;
det er tungt opp mot Dovrefjell. Kaffen fra Dombås Kafé har ennå ikke funnet sin plass i de
indre organer da vi med propper i øra kvitter oss med siste rest av bjørkeskog og arriverer
Dovregubbens vide saler.
Frontruta inneholder en 3-retters middag og vindusviskeren jobber tungt i blod og fett.
Men, badet i måneskinn skimter vi Fokstumyra som har slått dørene viden opp og ønsker
velkommen til «himmelrik» til fjells.
Vi skal på jaktprøve på Kongsvold, fuglehundsportens Mekka! To oppspilte østlendinger
med sine firbeinte skapninger som gjør krav på betegnelsen stående fuglehunder. Med
tomme blikk ut i natten og oppstopper´n klemt mot en doggete bakrute, skulle ingen tro at
disse to håpefulle krapyl har anetavler spekket med heder og championer som et kongehus
i glanstiden.
Kamerat Gundersens eksemplar ser ut som en tjuvparing mellom en radiator og en ribbevegg.
Her er død masse en saga blott, og knokkelhaugen er et imponerende syn og et skoleeksempel på skjelettets oppbygning. «Går over´n med bonevoks før start» forklarer eieren som
har et våkent øye for luftmotstand og unødig kalorier. Store interne familiedramaer har sett
dagens lys på grunn av den. Vaiende palmer, ramsalt sjø, vino tinto ble tatt av programmet
og byttet ut med 14 dager med nylonsnor rundt midjen og brannsår i neven, godt emballert
i kondensfri Helly-Hansen høyt til værs i regntungt rypefjell. Solkrem, bikini og parlør
kom aldri lengre enn til drømmestadiet hos fru Gundersen, som med termos og myggstift
stagget sommersnørrete unger i meterhøy vier på slep etter far og hund. Våte og kulete som
en riksvei i vårbløyta vendte Gundersens tilbake til sivilisasjonen. Husmorferie i februar
var medisinen for slikt. Dressøren smilte som en reklameplakat for friundervisningen der
han la ut om «Peikens innsug av overdoser med rypelukt».
Jeg på min side hadde «foret» bikkja med viden gjennom hardtrening med vaktler. Den
indiske hønsefugl med flyvekunnskaper som en middels Spantax pilot har skapt både glede
og fortvilelse i et forstadshjem i Oslo-gryta. Familiemedlemmer med diplom fra Dyrebeskyttelsen tok snart parti for fugleskapningen i garasjen og skapte uholdbare tilstander for
en med sans for detaljer i en fuglehunds arbeid.
Gamle, ærverdige Kongsvold dukker fram i mørket. Vi lirker japaner´n inn blandt støvete
stasjonsvogner med bokstavkombinasjoner fra det ganske land. Bak smårutete vinduer er
stemningen høy, her er en orgie av krompiper, snus og østerdalsluer. Her florerer hundehistorier som får det til å gå kaldt nedover ryggen på ærlige folk. Bevæpnet med 2 pils og
sjokktinte wienerbrød finner vi ro og gehør blandt fasan-fansen. Østfoldinga opererer med
gode kort, og i «mårra» skal trøndere og resten av verden ha finjusterte skaft og nysmurte
pedaler om de skal hamle opp med pløgslas konger.
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Gamlekara kappes i historier og suksessfylte oppkomlinger strides om respekt. Kjerring,
unger og bil kan man rakke ned på her. Men bikkja, den skal behandles med fløyelsvendinger og gjennomtenkte adjektiver for ikke å sette stemningen i kok. For bakom vindjakker
og loden banker hjertet akkurat nå for skapningen som frister tilværelsen i bilens bakre del
på Kongvolds velkjente tun.

Tegning: Per Otto Holstad

Etter å ha konsumert og akkedert, trekker vi oss tilbake til tunge dundyner og kalde laken.
Med sommerfugler i magen og titralac innen rekkevidde får snart Jon Blund overtaket og
sender oss inn i drømmeland hvor det for øvrig kryr av ryper og gode hunder.
Pissatrengte bikkjer tripper nervøst i gangen, tunge støvler dundrer over gamle bordgulv,
det smeller i dører, bikkjer bjeffer og småhutrende eiere lar røykhosten få fritt spillerom ut
på nattfrosset tun. Det knirker i gamle Kongsvold, det er morgen og jaktprøvestart. Snart
er vi samlet på tunet. Deltagere, dommere og hutrende hunder emballert i sinnsrike forsøk
på å holde varmen og spare energi.
«Parti 4. Unghund!» Den lodenkledde skapningen med flere kilo «skrapjern» i hatten lirer
av seg hundenavn med kledelig trønderdialekt. «12 hunder, alle tilstede»: Loden-skapningen
smeller igjen karakterboka, peker ut marsjretningen og legger i vei opp lia. Grønnkledde og
morrastive slynger ekvipasjene seg oppover fjellsiden, ikke alle er i samme form som hunden
(takk og pris for det) og på startstedet kastes vindjakker og skjerf, tunge og overvektige siger
tungt ned i reinmosen og utfører reneste triptease-orgien mens dampen jager av kroppen.
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De to første, en «rau-hund» og en «engelskmann» gjør seg klar, eierne knepper, og galskapen
er i gang.
Reinmåsan står som en sky rundt løpsfantomene som i øyeblikket er på vei ut av Oppland
fylke med upåklagelig fart. Engelsk-setter´n bruker fjellet på andre siden som dosering,
og i noen håpefulle øyeblikk ser det ut som om den har tenkt å snu – men akk! Eieren ber
en stille bønn, men blir ikke hørt, og da vidunderet ikke har glimret med sitt nærvær i
løpet av 20 minutter, forlater han dagens parti med blå lapp i hånden, marstrening for siste
hundeobservasjon og full termos.
Parkameraten hadde strikkmotor og slo batraktelig av på tempo, han var fortsatt blant oss.
Nå er det Gundersens fullblods pointer med kilometertid som en topp traver som skal til
pers. Vidunderet er skodd for fart og vorsteh-saken som er partner ser ut som den er parkert.
«Bruker´n sikkert til tømmerkjøring», kommenterer en vittig sjel. Pointersjela barberer
åssiden som en hvit tornado. Oppstopper´n suger inn godlukt som en jetmotor. Stemningen
hos fører´n er upåklagelig da det fatale skjer: Foran «håpet» kommer nå steggen med sitt
harem. Skapningen på landjorda holder samme marsjfart som den store hvite flokk og blir
med ned i dalbunnen. I alt oppstyret varter vorstehhunden opp med stand, en gjenligger
blir alt for tung i sessen da den bartebehengte skapning stuper fram og klapper kjeven om
dunhaugen.
Rypa ser ut som en manual, og det som så så lyst ut utvikler seg nå til en dødskamp mellom eier
og hund. Den firbeinte slikker seg seiersrikt rundt munn, eieren med blå lapp og svetteperler
i pannen har nå en utslått men nyfôret hund. Kamerat Gundersen har i mellomtiden med stort
surstofftap og varm blikkfløyte slått kjettingen rundt en skummete hund, som uten anger
logrer smiskende til en eier med puls oppunder det maksimale – stemningen er på topp i
partiet og tonen løssluppen da vaktelkongen
legger Hjerkinnfjellet under sine føtter.
Utover myra som en Travolta-danser i topform
og med Svanesjøens eleganse, danser den hvite.
Ute på fjellmyra skjer nå ting; Fartfantomet blir
lav i knærne og stivner til. Stand! Nå er tiden
knapp. Dommer´n og jeg jobber oss som
geriljasoldater opp mot vidunderet som står
som støpt i betong. Noen minutter senere har
vi alt under kontroll, og med skyteklart jern
gis stikkordet til «Derby-vinner´n 90».
Pointern stuper, men ikke fram: Rett
mot jorden og med lynets hastighet kan
hun framlegge for dommer og eier sin
første selvfangede illsinte lemen.
Her hjelper det lite med fylte
drops til dommer´n. Stemningen
er under pari, og da krapylet skifter
jaktform og går over til stikkprøver
i vegetasjonen med godt resultat, er
prøve-eventyret slutt også for oss.
Fløyteblåser uten suksess er en av verdens ensomste mennesker.
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Prøvepartiets 4. Unghund forsvinner i tåkedotten, da kamerat Gundersen og jeg vrir hodet av
termosen og drukner sorgen i svart kaffe. Vi gjør oss klar til den tunge vei mot Kongsvold.
I kafeterian finner vi pilsdrikkede likemenn, som letter sitt hjerte for slukørede nykomlinger.
Bikkje, fugler og dommerstanden får så øra flagrer, humøret stiger atter opp mot gamle
høyder, og selv nyoppkastet lemen i bilen kan ikke ødelegge vårt gode humør der vi arbeider
oss sørover mot Tigerstaden, for: «Vi ska få en dag i mårra», vi med.

64

Artikkelforfatter, Walter Muland
Født: 1955. Bor i Nittedal og har drevet med hunder siden 1979. Jeg har vært innom flere jakthundraser,
men har i de siste årene hatt korthår vorsther. Har vært aktiv på jaktprøver og høstet mange premier.
Ble utdannet jaktprøvedommer i 1992, og hatt mange forskjellige verv både i NVK og andre raseklubber.
Sitter for tiden som distriktskontakt for NVK Oslo/Akershus gruppa.

ORD OG UTRYKK I FORBINDELSE MED
JAKT OG JAKTPRØVER.
• Stil - Beskriver bevegelsens eleganse, smidighet, effektivitet og kraft, hurtighet,
stil i stand og fuglearbeid.
• Reviering - Hvordan hunden avsøker terrenget, utnyttelse av vind og terreng,
samt planmessighet.
• Motvindsøk - Hunden krysser mot vinden, i marsjretningen.
• Medvindsøk - Hunden slipper seg langt ut og krysser tilbake mot vinden.
• Sidevindsøk - Hunden legger seg godt ut til siden og krysser tilbake mot vinden.
• Anvist terreng - Det terreng som er ønskelig at hunden avsøker i forhold til
terrengets beskaffenhet.
• Samarbeid og kontakt - Hundens evne til hele tiden å vite hvor fører er, tross
store utslag i terrenget.
• Henging - En hund som løper etter makker uten selv å jakte.
Tegn på uselvstendighet.
• Kontrollerer - Løper gjerne foran eller til siden, og holder hele tiden øye med
makker. Tegn på uselvstendighet.
• Trekker an - Beskriver hundens oppførsel før stand.
Fugl ligger gjerne langt unna.
• Markerer - Hunden reagerer på lukt av fugl.
• Avanserer- Hundens bevegelser fremover mot fugl etter stand.
Avanse ender i ny stand.
• Felles stand - Flere hunder står selvstendig på samme fugl (kull).
• Blindstand - Stand uten å presentere fugl.
• Viltsky - Hund som er redd fugl.
• Blinker - Vet fuglen er der, men søker bevist utenom (viltskyhet?).
• Ringer - Tar stand på fugl fra flere kanter uten å ville reise den (viltskyhet?).
• Sekunderer - Respekterer makkers stand ved å ta stand på denne
ved bruk av synet.
• Rapport - Går ut av stand for å hente fører, for deretter å gå opp i ny stand.
• Presisjon - Hundens evne til å vite hvor fuglen ligger.
• Reising - Hundens evne til å få fugl på vingene etter reisingsordre.
• Treg reiser - Er meget forsiktig til å få fugl på vingene etter reisingsordre.
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• Låser seg - Nekter å gå frem på reisingsordre.
• Utredning - Hundens evne til å avsøke nærområdet rundt oppfluktstedet i den
hensikt å finne gjenliggere.
• Skuddredd - Redd i forbindelse med skudd. En skuddredd hund er det meget
vanskelig å helbrede.
• Preller - Vet hvor fuglen er, men får fugl på vingene uten å ta stand. Må ikke 		
forveksles med støkk.
• Støkk - Hund som får fugl på vingene uten å ha vært i kontakt med den.
• Ruser - Hunden forfølger flyvende fugl.
• Apport - Når hunden henter og avleverer det påskutte vilt. Etter apportordre.
• Knallapport - Når hunden går i skuddet for å apportere. Uten apportordre
• Fallapport - Når hunden ser viltet falle og går for å apportere. Uten apportordre.
• Påvisning av vilt - Markerer det skutte viltet ved å ta stand på dette.
• Klassehund - En hund hvis prestasjoner under dagens jakt kan stilles som et ideal
for hvordan en fuglehund skal arbeide.

Foto: Rune Brenna
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Artikkelforfatter, Kåre Lotsberg
Kåre Lotsberg er 66 år gammel og har klubbens gullmerke. Han var formann i 1973 og er klubbens
formann i 1999-2000. Han har hatt en rekke strihårede vorstehhunder og har drevet oppdrett under
kennelnavnet Eraaks.

Lydighetsapport

Foto: Per Aas
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Apportopplæring bør planlegges og gjennomføres ved systematisk opplæring av hunden
over en periode på noen uker.
En bør si til seg selv at om to - eventuelt tre måneder -skal min hund være en pålitelig
apportør. Jeg er i den perioden villig til å sette av minst 5 min. en til to ganger pr. dag. Jeg
er innstilt på å gjøre dette uten en eneste gang å bli irritert eller hissig. Jeg er klar over at
hardhet og hissighet er ødeleggende for opplæringen.
Før en starter apportøvelsene kan det være fornuftig å gjenoppfriske det alminnelige
apellprogram gjennom daglige øvelser til faste tidspunkter. Det tenkes på lineføring, sitt/
dekk- øvelser gjennomført på en slik måte at hunden blir vant til og innstilt på læring. Det
bør særlig legges vekt på å få til korrekt sittøvelse, slik at hunden momentant setter seg på
kommando.
Når disse to ukene er gått, forutsettes det at hunden er glad, samarbeidsvillig og opplagt
til læring. De forskjellige trinn som skal gjennomgås frem til ferdig apportør er følgende:
- Hunden skal tåle å ha førers hanskekledde hånd i kjeften
- Hunden skal tåle å ha apportbukken i kjeften
- Hunden skal holde apportbukken i kjeften.Hunden skal bære apportbukken
- Hunden skal selvstendig gripe apportbukken
- Hunden skal gripe apportbukken i noen avstand
- Hunden skal gripe apportbukken fra bakken
- Hunden skal hente apportbukken ført i line og bringe den tilbake til
utgangspunktet med korrekt avlevering
- Hunden skal utføre selvstendig apport av forskjellige gjenstander
Øvelse l: Hunden skal lære å holde førers hanskekledde hånd i kjeften. Hunden sitter
koplet på førers venstre side. Koplet ligger løst på bakken. Føreren griper rolig og sikkert
med venstre hånd over hundens snuteparti slik at han med langfinger og tommelfinger kan
trykke på hundens overleppe på hver side slik at det oppstår en smerte som får hunden til
å åpne munnen. På kommando « Apport» blir hunden på denne måten tvunget til å åpne
munnen, og fører skyver straks sin hanskekledde høyre hånd inn i munnen på en slik måte
at tommelfingeren kan gi et mildt trykk på underkjeven. Lillefingeren blir altså liggende
ytterst i kjeften. Øyeblikkelig høyrehånden er på plass i munnen løsnes venstre hånds grep
og venstre hånd føres bak nakken på hunden for å forhindre at den rykker hodet tilbake.
Samme hensikt har det at høyre hånds tommelfinger løst klemmer mot underkjeven. En
forsøker så å la hunden tåle dette i ca 10 sekunder. Såsnart hunden oppfører seg som ønsket
gis det ros samtidig som en klapper den over nakken med venstre hånd. En passer på at
høyre hånd ikke plasseres for langt inn i munnen. Den bør plasseres slik at den bare er litt
på innersiden av hjørnetennene. Etter noen sekunder gis kommandoordet «Sliiip», samtidig
som høyrehånden trekkes ut.
Denne øvelsen gjentas inntil hunden beholder den hanskekledde hånden i kjeften i ca ett
minutt. Bakgrunnen for øvelsen er at førers hånd sannsynligvis er det enkleste objekt en kan
lære hunden til å ha i munnen. Samtidig læres hunden til et forsiktig grep. Øvelsen er også
nyttig for å unngå at hunden begynner å «forlegenhetstygge» på apportobjektet. Øvelsen
gjentas noen minutter pr. dag -gjerne flere korte treningsperioder pr. dag inntil det blir en
selvfølgelighet for hunden å sitte med hånden i forsiktig grep i ca ett minutt. Først da bør
man gå videre til neste øvelse.
Øvelse 2: Hunden skal lære seg å holde apportbukken i kjeften. Hunden sitter på samme
måte som under øvelsen, beskrevet foran, på førers venstre side.
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Det anbefales å bruke en forholdsvis lett apportbukk. Det kan være lurt å sprette opp en
gammel hanske og surre den rundt midtpartiet på bukken slik at den ikke blir ubehagelig å
bite i. Det gjelder nå å få hunden til å tåle å ha apportbukken i munnen. Hunden tvinges til
å åpne kjeften, slik som det er beskrevet foran, og apportbukken puttes på plass.
Øvelse 3: Det gjelder her å få hunden til å holde apportbukken. Vi passer på å ha venstre
hånd bak nakken på hunden for å forhindre at den trekker hodet tilbake og for å kunne
klappe den når den oppfører seg slik som vi ønsker. Høyre holder vi under underkjeven
og passer på at hunden ikke slipper apportbukken. En bør etter hvert forsiktig trekke høyre-hånden unna, samtidig som en gjentar kommando-ordet « Apport» og ser hunden bestemt
inn i øynene for å få den til å konsentrere seg om oppgaven. Ved forsøk fra hunden på å la
apportbukken falle korrigeres dette lynraskt med venstre hånd samtidig som en gjentar «
Apport» med skarpere tone.
Normalt vil ca 20 gjentakelser være nødvendig for å få hunden til å holde apportbukken
ca ett minutt. Hunden må lære seg at den bare skal gi fra seg apportbukken på kommando
-»Slipp», «Takk» eller lignende.
Når en har kommet så langt, kan det være fornuftig å bevege hendene mye rundt hodet på
hunden, klappe den på brystet, stryke den over hodet, bevege hendene rundt apportbukken
for å innøve at den bare skal slippe apportbukken når den hører kommando-ordet for slipp.
Normalt kan programmet her være gjennomført på 3 -5 dager. Det gjelder igjen å sørge for
at en ikke blir opphisset.. Blir en irritert på hunden, må øvelsene øyeblikkelig avbrytes og
avsluttes med noen positive øvelser. En venter til en igjen er opplagt til å fortsette opplæringen på en rolig og bestemt måte. Det er viktig øyeblikkelig å rose hunden når den gjør
det riktige, og det er like viktig lynraskt å gi misnøyelyd når den gjør noe som er uønsket.
Såsnart hunden har lært å holde apportbukken, lærer vi den at den skal gi den fra seg bare
på lydsignal. Hunden er uhyre var for bevegelsestegn, slik at hvis vi ikke innøver lydtegn
for å slippe apportbukken risikerer at den åpner kjeften og slipper bukken før vi er klar til
å ta imot den.
Avleveringsøvelsen bør skje som følger:
- «SITT» - helst på synstegn (hevet pekefinger)
- Noen sekunders pause, opp til 1/2 minutt
- Stryk hunden lett over hodet noen ganger
- Noen sekunders pause
- Grip om apportbukken med hånden
- Noen sekunders pause
- Fornyet grep om apportbukken
- Noen sekunders pause
- «SLIPP» med avlevering av apportbukken
Detaljene er viktige og pausene har stor betydning. De innøver en behersket og rolig arbeidsform hos hunden.
Øvelse 4: Hunden sitter koplet med apportbukken i munnen. Føreren begynner å gå baklengs
fra hunden, holder koplet med venstre hånd noen cm foran munnen til hunden og holder den
høyre under underkjeven. Føreren går så baklengs, og tar hunden med seg og sørger for at
den ikke slipper apportbukken. Som oftest vil hunden gjerne slippe apportbukken før den
reiser seg og går mot føreren.
Dette forhindrer en med høyre hånd, samtidig som en forsiktig drar hunden mot seg under
vennlig tiltale. Skulle apportbukken likevel falle ned, blir hunden ikke straffet for dette.

En tar bare apportbukken opp og skyver den rolig og tålmodig på plass i munnen igjen. Slik
fortsetter en inntil hunden også bærer bukken i bevegelse. Og igjen må det understrekes
at en aldri må bli irritert eller ergerlig. Etter «SITT» må apportbukken avleveres slik som
beskrevet foran.
Øvelse 5: Her gjelder det å få hunden til å gripe apportbukken. Hittil har hunden spilt en
forholdsvis passiv rolle. Nå skal den imidlertid bli aktiv ved at den skal gripe apportbukken
når den holdes foran den og den får ordre om apport. Ved de tidligere beskrevne øvelser vil
en sjelden ha større vanskeligheter. Ved daglige øvelser gjennom et par uker vil de fleste
førere oppleve at hunden bærer apportbukken og avleverer den korrekt. Vi går forsiktig
videre og unngår fortsatt hardhet og irritasjon.

Foto: Per Aas

Føreren står på høyre side foran den sittende hunden. En slipper koplet og lar apportbukken
ligge på høyre hånds håndflate på en slik måte at fingerspissene berører underkjeven til
hunden. Den venstre griper over overkjeven og får hunden på kommando-ordet « APPORT»
til å åpne munnen, men nå skyver en hodet til hunden forsiktig fremover - samtidig blir
høyre hånd løftet slik at apportbukken triller inn i den åpne munnen. Hunden må erfare at
leppetrykket bare unngås ved at den strekker hodet frem og griper apportbukken. Bare de
første gangene hjelper en hunden ved å la apportbukken trille inn og lar hunden gradvis
gå over til å måtte gripe bukken. Så fort hunden lystrer, må øyeblikkelig ethvert ubehag
opphøre, og føreren skifte over til å gi ros.
Suksessen avhenger i høy grad av at føreren makter lynsnart å rose huden når den gjør det
riktige. Det første skritt er det vanskeligste, men hunden forstår fort at passivitet gjør vondt
og at det å gripe apportbukken er det riktige.
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Øvelse 6: Hunden skal gripe apportbukken også når den holdes et stykke fra munnen.
Har nå hunden grepet bukken et tyvetalls ganger uten tvangsmessig påvirkning og har avlevert bukken på forskriftsmessig måte, går vi over til å øke avstanden mellom kjeften og
apportbukken. Vi holder nå apportbukken i den ene enden og øker avstanden til ca 1 meter.
Venstre hånd holder koplet, og drar hunden på kommando « APPORT» til bukken såfremt
den ikke nærmer seg bukken selv. Også her er den lynsnare veksling fra tvang til ros, når
hunden gjør det riktige, av stor betydning.
Etterhvert som en øker avstanden holdes også bukken lavere og lavere inntil den nærmer seg
bakken. Dette må gjentas inntil hunden selvstendig går frem, bøyer seg og griper bukken.
Hver gang den griper bukken, bør den få mye ros. Den bør også bære bukken en stund før
den setter seg og avleverer slik som beskrevet foran.
Nå kan det sikkert skje at hunden, etter å ha vist tilfredsstillende arbeid noen ganger,
begynner å nekte. Når dette skjer, må fører beholde sinnsroen, slutte av øvelsen for så å
fortsette senere. Hvis hunden ved neste forsøk fortsatt nekter, må en gå tilbake til tidligere
øvelsestrinn og innarbeide disse før en igjen går til øvelse 6.
Øvelse 7: Hunden skal apportere fra bakken. Også her går vi skrittvis frem. Etter at hunden
gjentatte ganger har grepet bukken, når den holdes like over gulvet, blir apportbukken lagt
på bakken slik at fører holder i den ene enden av bukken. Klarer hunden oppgaven, berører
hånden bukken neste gang lett og deretter slett ikke. Hos enkelte hunder kan denne overgangen forårsake vanskeligheter. For å lette dette, kan en legge apportbukken på to steiner
slik at hunden lettere får tak i den.
Øvelse 8: Hunden skal lære seg å hente apportbukken. Hittil har vi stått ved siden av bukken
og - hvis nødvendig - hjulpet eller tvunget hunden til å gripe den. Nå må den lære seg til å
apportere alene og å bringe apportbukken tilbake til fører.
Hunden sitter i koppel ved siden av føreren. Denne kaster bukken noen få skritt bort slik at
hunden ser den falle og ser hvor den ligger. Etter en ganske kort pause gir fører kommando
«APPORT» og går i retning av apportbukken. Mens hunden bøyer seg for å gripe bukken,
går føreren, samtidig som han roser hunden, noen skritt tilbake slik at hunden også må gå
noen skritt før den når tilbake til fører. Hunden må så sette seg og avlevere på korrekt måte.
Etter noen gjentakelser forsøker fører å kutte ned distansen han følger hunden, slik at han
etter hvert kan stå i ro og la hunden foreta apporten.
Viser hunden seg villig, skal en ikke spare på rosen. Når hunden har fått sikkerhet i denne
øvelsen, tar vi den i langlinen og øker apportavstanden gradvis til 20 -30 meter. Blir hunden usikker, går vi tilbake til foregående øvelser og sørger for å gjennomarbeide den før
Per Aas
vi går videre. Vi passer nå også påFoto:
å skifte
stedet der vi driver øvelsene, tar gjerne apportbukken med på turene og begynner å la hunden få utvikle arbeidsglede ved apportøvelsen.
Fører passer imidlertid på at hunden blir sittende en god stund før den får apportordre og
at den gjennomfører apport og avlevering på en ordentlig måte.
Vi kan også variere apportobjektet slik at hunden får innøvd at den alltid skal hente når den
får ordre om det. Vi kan også variere ved at vi lar hunden ligge dekk og går fra den, rundt
hjørner, bak busker m.v. og gjemmer apportobjektet. Vi kan så gå tilbake til hunden og la
det gå ett minutt eller mer før vi gir den apportordre.
Øvelse 9: Hunden skal så apportere fugl. En bør nå hente frem en rype fra fryseren og
la fuglen tine helt. Det er ubehagelig for hunden å bite i halvtint eller hardfrossen fugl.
Hunden må læres til å apportere fuglen på samme måte som den har lært å apportere andre
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gjenstander.Det kan bli nødvendig med tvang noen ganger for å få den til å gripe fuglen
ordentlig.
Det bør legges vekt på at hunden skal fatte med skikkelig grep omkring kroppen på fuglen
og ikke komme trekkende med rypa ved å bære den etter hodet, vingen eller det ene benet.
Apportering og avlevering må igjen innøves nøyaktig som tidligere beskrevet. For å skaffe
variasjon i apportøvelsene, kan en nå la hunden ligge i dekkstilling og legge slepspor med
økende vanskelighetsgrad.
Det må hele tiden legges vekt på at hunden utfører alle øvelsene nøyaktig. Dvs., at den ikke
gis tillatelse til å apportere før den har fått ordre, at den bærer fuglen med godt grep uten
å tygge, og at den avleverer korrekt på kommando. Hvis hunden begynner å slurve, går en
tilbake igjen til apportbukk-øvelsene og sørger for å drille inn korrekt oppførsel.
En bør nå være fremme ved målet: En arbeidsvillig og arbeidsglad hund som apporterer
alt den får ordre om -fra egg til dødt eller skadeskutt fuglevilt. En hund som er opplært på
denne måten vil kunne gjennomføre de krevende apportoppgavene som praktisk jakt av og
til nødvendiggjør.

Foto: Odd Mørk
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Artikkelforfatter, Anders Lunde
Gift med Kirsten som steller aktivt med hund. Jaktprøvedommer og kombinertprøvedommer i 15 år. 4 år i
DK i NVK Hordaland. NKK fagkomite for kombinerte fuglehundprøver. Siste 20 år, vesentlig strihår. Har
oppdrettet engelsk setter og strihår under kennelnavnet Leikvin. Har hatt 3 championer.Beæret med NVK`s
gullmerke

Den
kombinerte prøve

Foto: Per Aas
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Den kombinerte jaktprøve består av 4 enkeltelementer.
- FELT prøve (vekttall 9)
- SØK apport (vekttall 4)
- VANN apport (vekttall 5)
- SPOR apport (vekttall 4)
Dersom alle 4 elementer avvikles under samme prøven snakker vi om en fullkombinert
prøve.
Det er også anledning å få registrert en kombinertpremiering ved å koble premiering oppnådd ved en eller annen feltprøve (høyfjell, skog, lavland) i løpet av året med premierbar
poengsum oppnådd på en ren apportprøve. Ved slik kobling snakker vi gjerne om «samlekombinert premie»
Apportprøvene arrangeres det flere av, de fleste i båndtvangtida. De er derfor gode aktiviteter for folk og hund i en vanskelig tid av året. Den fullkombinerte prøven er en relativt
sjelden prøveform med maksimalt 1-2 prøver i Norge pr. år. Til gjengjeld har premiering
oppnådd på en fullkombinert prøve særdeles høy status!
Feltprøven
arrangeres som en vanlig jaktprøve, omtalt foran. Det kan enten være en høyfjellsprøve,
lavlandsprøve eller skogsfuglprøve. På vanlige prøver gis premiegrad, som så kan omregnes til poeng hvis premiering skal kobles med apportpremiering til en kombinert premie.
På fullkombinert prøver gis det direkte poeng i feltdelen. Over 4 poeng er bestått, 4 og 5
poeng tilsvarer en 3. premie, 6 og 7 poeng tilsvarer en 2. premie og 8-10 poeng er 1. premie
(evt. med tillegg som ÆP). Jeg kan ikke huske utdeling av høyere poeng enn 8 i felt på noen
fullkombinert prøve. Med vekttall 9 gir dette 72 poeng, men 90 er altså mulig.
Søkapporten
på en apportprøve skjer ved at det i AK legges ut 2 fugler, vanligvis ryper, godt fra hverandre
ca 50 m fra standplass. Verken hund eller fører får se utlegget. På ordre skal begge fuglene
apporteres for at øvelsen skal være bestått. Dommer vurderer intensitet og effektivitet i
søkarbeidet og trekker poeng for slurv eller feil hunden gjør underveis. Maksimalt kan
oppnås 10 poeng ved perfekt utført øvelse. Med vekttall 4 gir dette 40 poeng.
I UK er kravene enklere. Det legges kun ut en fugl på ca 20 m avstand, med gunstigere vind.
Vannapporten
skjer ved at det kastes en fugl (måke eller and er vanligst) i høy bue fra en båt ca 50 m fra
land, etter at det fra samme båt er avfyrt skudd (startrevolver) slik at hunden er oppmerksom
på det som skjer. Hunden er plassert fri ved førers fot, godt oppe på land, men slik at båt
og kast kan observeres av hunden. Hunden skal måtte passere gjennom et sivområde (eller
annet vanskelig område) mellom fast land og åpent vann. Hunden skal sitte fri ved førers
fot i skudd og kast, og skal så på førers ordre apportere fuglen.
Dommer vurderer både vilje til å gå i vannet, svømmeferdighet, effektivitet i lokaliseringsarbeidet i vannet (hunden må oftest arbeide bevisst på vind også i vannet), festing av grep og
øvrige detaljer under retur og avlevering. Godkjent apport gir minimum 4 poeng. Maksimalt
kan oppnås 10 poeng som med vekttall 5 gir 50 poeng.
I UK er kravene enklere. Her kastes fuglen fra vannkanten uten at det skytes. Hunden sitter
nærmere vannet og vil følge oppmerksomt med i kastet.
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Sporapporten
kan synes nokså krevende, men synes i grunnen å være ganske lett for hundene når de først
har lært hva som forventes. Her markeres en startfirkant ca 10x10 m med merkepinner. I
midten av denne legges noen rypefjær, og trekkfuglen legges ned en liten stund for å avsette
godt med lukt. Fuglen trekkes så ca 200 m gjennom terrenget i et spor som skal ha 3 tydelige
retningsforandringer. Disse sporvinklene markeres med merkestenger slik at dommer skal
kunne se hvor sporet går, og kan bedømme hundens arbeid på sporet. Like før sporslutt settes
det ned en 4. merkepinne, og nøyaktig i sporslutt legges det ned en uskadet rype, som da er
apportobjektet. Hunden tas så fram, startplassen er 20 m fra startfirkanten. Hunden skal
så selvstendig finne sporet og følge dette fram til rypa som så raskt skal apporteres til fører.

Foto: Per Aas

Dommer bedømmer hundens evne til å følge sporet, til å korrigere tap som måtte oppstå,
vilje til å fatte fuglen og kvaliteter under retur til fører. En sporapport er ofte svært spennende for fører som ser hunden forsvinne langs sporet innover i skogen og bare må vente
og håpe den kommer ut igjen med fuglen!
Sporapport har vært sløyfet i UK etter regelendringer tidlig på 90-tallet.
Apportprøvene
er åpne for alle fuglehundrasene. De er særlig populære for vorstehrasene men mange
weimaranere, bretoner og münsterländere har gjort det godt, og tidvis har både pointere
og settere hevdet seg med glans. Apportprøvene har hatt vekslende oppslutning gjennom
årene. De representerer trivelig klubbaktivitet i en periode full av restriksjoner for hundene.
Trening for apportprøvene gir både en glad og samarbeidsvillig hund, og en hund som kan
yte sin jeger førsteklasses hjelp i det viktige arbeidet etter skuddet.
Kombinertpremiering
i toppklassen (1 AK kombinert, krever minst 184 poeng) gir også tellende poeng til
JAKTCHAMPIONAT, den gjeveste utmerkelsen en jakthund kan få.
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Artikkelforfatter, Anne Grete Langeland
Alder: 43 år, bor i Os i Bergen. Fikk min første hund i -71 etter å ha passet andres i årevis, og har siden
alltid hatt hund. Drev først aktivt med utstilling, avl og div. instruktørjobber i Myndeklubben. Har
oppdrettet flere afg. mynde-championer og eide den første Nordiske Ch. på Vestlandet innen rasen. Jeg
jakter ikke, men synes konkurranser er kjempegøy, både jaktprøver og utstillinger.

HVORFOR TA MED HUNDEN PÅ UTSTILLING?

Mange fuglehundfolk har kun perifer aning om hva utstillingens hensikt er. Om de skulle
melde hunden på, virker det som det er viktig å vise omverdenen hvor dumt de egentlig synes
det er. OK, i mange raser har det utviklet seg i noe ekstrem grad, men la disse entusiastene
ha sin hobby. Vi må ikke tape av syne den egentlige hensikten med utstillinger:
- Det er den beste måten å sikre at rasens egenskaper
både fysisk og mentalt blir ivaretatt og bedret.
- Ved at flest mulig hunder stilles, får oppdretterne signaler
om de er på riktig vei og hva som evt. bør forbedres.
I tillegg til jaktprøver er dette den måten vi kan sikre og dokumentere sunne, mentalt sterke
og funksjonelle hunder med de rasetypiske egenskapene. Det er ingen tvil om at en velbygget
hund fungerer best også i terrenget og at den holder lenger uten leddproblemer og lignende.
Mental styrke bør være den viktigste egenskapen å få bedømt og forutsetningen for å få
mest mulig glede av hunden både som individ og som avlsdyr. Ikke bare dommeren, men
også folk ”ringside” gjør seg opp en mening om hunden din og om de ikke er enige, ønsker
du vel at inntrykket skal være mest mulig positivt uansett....
Og så er det lov å ha det gøy sammen med hunden sin samtidig – det må aldri bli for alvorlig.

NAKKE
MANKE
RYGG
LEND
KRYSS
HALE
HALEROT
HOFTE
LYSK
LÅR
KNE
UNDERLÅR
HASE
HASELEDD
MELLOMFOT
BAKPOTE

ISSE
PANNE
ØYE
STOPP
NESERYGG
SNUTE
KINN
OVERLEPPE
MUNNVIK
HALS
ØRE
SKULDER
BRINGE
SKULDERLEDD
RIBBEIN BRYSTKASSE
OVERARM
ALBUE
UNDERARM
BUK
FLANKE
HANDROT
MELLOMHAND
FORPOTE
TÅ

Tegning: Per Aas
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Forberedelse
Mange av forberedelsene til utstilling er ting man uansett bør trene hunden sin til, for at den
skal fungere godt sosialt i det daglige. Det er viktig og enklest å utnytte hundens pregealder
de første månedene til å trene inn sosiale ferdigheter. Den må bli vant til å være sammen
med ulike hunder og mennesker, finne seg i å bli tatt på og håndtert, bli undersøkt i munnen
og kunne gå fint i line. For å få dette til å fungere, er det viktig at valpen er trygg på sin rolle
i familien – den er lavest i rang.
Direkte utstillingstrening, der hunden skal bevege seg i trav på førers venstre side og kunne
stå oppstilt uten å flytte seg, kan man øve på i små ”drypp”. Man får størst utbytte av dette
når treningen er lystbetont og verken hund eller fører er trøtte og uengasjerte. Et valpekurs
eller organisert utstillingstrening sammen med andre kan være svært nyttig. Det er stor forskjell på å trene alene og sammen med andre. La hunden bli vant med å takle forstyrrelser
i alle sanseinntrykk.
Den beste måten å presentere hunden i utstillingsringen, er med et utstillingskobbel.
De fåes i ulike farger og fasonger, og her får smak og behag bestemme valget. Grunnregelen er at fargen er mest mulig lik hundens og at det er sterkt nok og stramt nok til å ha
kontroll på hunden. Dersom man ikke har trent med dette på forhånd, kan hunden reagere
med hosting og harking eller andre uønskede fakter i ringen. Derfor – kjøp inn og tren med
det i god tid før utstillingen! Jeg pleier å ha strenge regler mot snusing og skvetting når
utstillingskobbelet er på. Samtidig pleier jeg å gjøre det til en positiv opplevelse hver gang
det brukes, slik at hunden strammer seg opp og ser glad ut.
Påmelding
Påmeldingsfrister og adresser finner man i NKK’s terminliste eller i annonser/skriv til de
enkelte klubber. Vorstehhunder er i gruppe 7, og påse at rasen din er med på den aktuelle
utstillingen. Obs. at påmeldingsfristen holdes – de fleste er beinharde med evt. overskridelser.
Skjema til påmelding fåes på NKK’s grønne nummer (800 30 098). NKK-utstillinger blir
påmeldt på egen giroblankett. Vær nøye med tydelig og korrekt utfylling. Hunden må være
ID-merket.
Valpeshow er vanligvis ikke så nøye med frister, noen har også påmelding på stedet. Dette er
kun uoffisielle show, og premier her blir ikke stambokført. Imidlertid kan de gi en fin trening
for både hund og fører og kanskje gi mersmak til å stille hunden – premiene er ofte flotte.
Gjør hunden klar
Når vi har meldt på utstilling, plikter vi både for dommer, oppdretter, rasen og hunden
selv å stille den i best mulig stand. Den bør være i god kondisjon og verken for tykk eller
for tynn – kanskje i litt bedre hold enn til jaktformen. På strihår og langhår kreves det litt
forberedelse av pelsen. Korthåren trenger bare en børsting for å fjerne døde hår.
Strihårens hårlag stelles med regelmessig plukking av løse hår. Er den i røyting, kan
man plukke den helt ned, Etter en til to mnd. vil det nye hårlaget være på plass. Skjegget
kan skjæres av fra munnvikens innerst hjørne, rundt om underkjeven og inn mot halsen.
Neseryggen stusses under og mellom øyenbrynene og ned mot skjegget.
Langhåren krever også forberedelse. Be om hjelp til dette i god tid hos oppdretter eller
andre som kjenner rasen godt.
Ellers kan hunden gjerne bades, men ikke dagen før. Gjør det minst en uke i forveien slik
at den ikke er hvit av flass på utstillingsdagen. Det viktigste grunnlaget for blank pels er et
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kvalitetsfór – det vil også gjenspeiles i hundens sunnhet og pigment, poter og tenner.
Klørne bør files/klippes jevnlig og ikke vær for voldsom med klotangen dagen før utstilingen, det kan føre til en halt hund.
Tennene bør også sjekkes regelmessig, gi hunden noe å tygge på av og til. Evt. brunt belegg
kan skrapes forsiktig av med en tannskrape eller en mynt. Vær ikke så hardhendt at hunden
ikke lar dommeren få se i munnen når dere står i ringen.
På utstillingsdagen
Vær ute i god tid – det kan være et stykke fra parkeringsplassen. Ta med campingstoler,
mat/drikke, varme klær hvis ute, teppe/liggeunderlag til hunden, vannskål, bæsjeposer og
utstillingskobbel. Vaksinasjonsattest, katalognummer og sikkerhetsnål til å feste det
med er en selvfølge. Det blir mye koseligere hvis man er forberedt på at det kan bli mye
venting, og benytt tiden til kontakt med andre hundefolk.
Tisper med løpetid bør ligge i bilen lengst mulig for ikke å ødelegge for hannhundene.
Ellers kan hunden ha godt av å få lufte seg og strekke på beina før den skal i ilden.

Foto: Per Aas

Tidsskjema for bedømmelse av de enkelte rasene er vanligvis slått opp ved ringen, men dette
er bare ca.-tider. Du kan bli ropt opp både før og etter denne tiden, så hold deg i nærheten.
Hanner dømmes før tisper, og de yngste før de eldre. Nærmere beskrivelse av prosessen
får du i NKK’s utstillingsregler. Husk at en stående fuglehund må være jaktprøvepremiert
for å kunne konkurrere om certifikatene. For å bli Utstillingschampion må den ha oppnådd
1.AK på prøve i tillegg til 3 cert., hvorav ett ”stort”. Følg ringsekretærens anvisninger og
spør denne om noe er uklart. Ingen henvendelser til dommeren uten at du blir spurt.
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I ringen

Hold din plass i nummerrekkefølgen og oppmerksomheten din skal være på hunden og
dommeren. Ha på sko som er gode å løpe i – ikke støvler, klogger eller høye hæler. Legg
fra deg nøkler og mobiltelefon, men du kan gjerne ha en godbit i lommen dersom du har
trent med det på forhånd. Hvis ikke, kan du oppleve en hund som danser på to bein eller
setter seg og gir labb.
Hunden skal vanligvis vises i trav bakfra, forfra og fra siden og stående foran dommeren.
Følg anvisning og gå aldri mellom hund og dommer. Bruk ikke for mye tid på å stille hunden
opp. Det er bedre at den står i ro enn at man bruker all tilmålt tid til å hale og dra i hunden.
Har man trent på forhånd, stiller hunden seg jo fint selv…..!

Foto: Per Aas
Vårt æresmedlem, Geggen, i aksjon under en hundeutstilling
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Vær sporty og gratuler vinneren selv
om du selv er skuffet. Dommeren ser
hunden din kun i tre-fire minutter
og danner grunnlaget for sin bedømmelse ut fra dette. Kanskje det
ikke var det beste inntrykket den ga
akkurat da? Du stiller med blanke
ark på neste utstilling, og det sies
at de fleste stjerner har fått en blå
sløyfe i løpet av karrieren.
Når du er ferdigbedømt, får du
kritikkskjemaet. Husk det kan ofte
være premier som skal hentes i sekretariatet ved framvising av dette.
Avls- og oppdretterklasser
Dersom fire eller flere hunder fra
samme far, mor eller oppdretter
er på samme utstilling, kan man
stille i disse klassene dersom man
oppnår høye nok premier. Denne
bedømmelsen er etter at best i rasen (BIR) er bedømt. Forlat ikke
utstillingen før du har sjekket om
hunden din skal være med på dette.
En ærespremie i disse klassene er
en fjær i hatten for enhver avlshund
eller oppdretter.
Så håper jeg at god forberedelse gir
en mer positiv opplevelse av hundeutstillinger og at flere blir med.
LYKKE TIL!!!

Artikkelforfatter, Joh. Einar Solhaug
Jeg har vært aktiv innen bl.a. lydighet og brukshund trening med dobermann, før jeg skaffet meg
vorstehhund i 1986 - for å bli god i hundekjøring. Jeg var en av landets beste syklister. Erfaringene jeg
høstet som aktiv idrettsutøver og brukshund eier, viste seg og være meget verdifull i arbeidet med å bli
god hundekjører. Har vært verdensmester og europamester i hundekjøring. Har drevet en del med jakt, ble
medlem i NVK i -86.

Gi vorstehhunden din virkelige godbiter

Gi den trening

Foto: Håvard Bjelland
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Foto: Håvard Bjelland

Har du skaffet deg en vorstehhund for å drive med jakt eller for å gå på jaktprøver?
Eller for å drive med friluftsaktiviteter som snørekjøring, kløving, hundekjøring, turer i skog
og mark? Eller har du valgt deg en vorstehhund på grunn av rasens allsidige bruksegenskaper?
Husk at ved hjelp av trening og tilpassing kan du ta hunden med på de fleste friluftsaktiviteter. Og gjennom kontakt med andre hundeeiere vil du høste erfaringer som du selv kan
bruke i trening og opplæring av hunden.
Fra naturens side har hunder generelt og vorstehhunden spesielt en enestående fysiologisk
kapasitet. Det betyr at den higer etter å være i fysisk aktivitet. Det alene er god nok grunn
for at hunden din bør trenes.
Gjennom allsidig bruk av vorstehhunden vil du utvikle dens kapasitet, løpsteknikk, sanseevne
og erfaringer, bilder som vil sitte I hjernen til hunden så lenge den lever.
Gjennom treningen vil du få oversikt over hundens fysiske og psykiske tilstand og hundens
behov for næringstilførsel, som er viktig å kunne når du skal ta hunden med på jakt eller
på jaktprøver.
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Etterhvert vil båndene mellom dere bli sterkere, noe som bidrar til at du kan forutse hvordan
hunden vil reagere i nye situasjoner. Det er meget viktig at du viser at du er glad i hunden
din, gir den trygghet og viser den respekt.
Min erfaring er at hunder lærer veldig lett, på godt og vondt. Du kan ikke kreve mer enn
du kan forvente. Har du først lært den å sette fart på kommandoen ”gå”, kan den første
innlæringen i trekking av pulk gå av seg selv.
Har du ikke lært den å starte på kommando må du ”lage et bilde” for hunden. Du begynner
med at du lar den trekke litt og roser den forsiktig, uten å forstyrre den i arbeidet. Men ikke
gjør for mye på en gang. Ta pauser i opplæringen.
Rosen skal gjøres under utførelsen av arbeidsoppgaven, ikke etter at den har stoppet opp.
Da kan hunden fort misforstå og tro at den får ros fordi den stopper.
Det viktigste i starten er å gjøre hunden din trygg og fortrolig med det du vil at den skal
gjøre. Men ikke overdriv rosen for det å jobbe for deg skal være en naturlig oppgave og
glede for hunden. Gi heller rosen i kommandoene: opprettholde farten ”SHSHSHS, øke
farten ”IIIIIIA”, gi alt ”IJJJJAAAAA, BBBRRRAAAA”.
Men vær oppmerksom på at ting kan gå galt. F. eks. at dere møter en annen hund som kommer brasende inn i ”læretimen” og ødelegger det dere holder på med. Du kan falle eller du
ikke har gitt hunden din god nok grunntrening.
Men du må for all del ikke forsterke en negativ opplevelse for hunden din.
Preging er meget viktig, f. eks. farten og belastningen du ønsker at hunden din skal bli vant
til. Lær den å trekke tungt oppover og løpe raskt nedoverbakke. Men lær den litt om gangen.
Sett sammen en hel arbeidsoppgave når den har vært gjennom alle stadiene.
Vil du at hunden din skal trekke langt og tungt, lærer du den det. Vil du at den skal trekke
lite og fort, øver du den i det. Husk å lære hunden din til å løpe på rette side av løypa. Ikke
stopp når dere møter andre i løypa under læreprosessen. Stopp heller ikke om du møter
personer i løypa som du kjenner og som mer enn gjerne vil slå av en prat med deg. La heller
ikke hunden din hilse på andre hunder i løypa. Da mister den konsentrasjon.
Vær allsidig. Kombiner trekkingen med en del løssnøløping.
Det kan være vanskelig å få en arbeidssom og samarbeidsvillig hund hvis du ikke har god
kontroll på hunden din i det daglige. Mange tror at når man dresserer en hund hemmer man
lysten og viljen til å trekke. Det er ikke riktig. Etter hvert vil du oppdage at det er stikk motsatt.
Men husk å prege vorsteheren din i jaktøyemed først. Det er viktig å definere dens primæroppgaver først. Lær den først å trekke etter at jaktlysten er blitt ivaretatt.
Ikke legg inn faste daglige turer på 30-60 minutter. Det kan fort virke som rutine for hunden
din. Lær den å hvile og ligge i ro, for så å trene den i halvannen til to timer. De andre dagene
tar du korte lufteturer med den.
De fleste vorstehere har stor arbeidsglede og går ofte hardt på, også når det er vamt ute. Pass
derfor godt på at hunden ikke blir for varm, får ”heating”.
Dette er IKKE noe oppskrift på hvordan du skal trene vorsteheren din. Jeg har bare kommet
med mine erfaringer. Min mening er ikke å gjøre trening komplisert. Dette er ment som
tips for deg i starten.
Lykke til med treningen!
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Artikkelforfatter, Sigmund Nyborg
Alder: 44 år, bor i Bardu og er journalist. Er utdannet fuglehund-dommer og er kontaktmann i NVK-Troms.
Er oppvokst med vorsteh og har i dag 3 strihåret vorstehhunder, blant annet NJCH Lappskaardets Anja og
Noraførrs Bruno. Har vunnet NM-høyfjell, Artic cup og 2. plass i NM-vinter. Bruker hundene hele året,
mest til jakt, men også til trekk og kløv.

Bruk hunden hele året

Foto: Per Aas

Hunder trives best når de blir brukt - når den har en oppgave eller kun er med som deltager
på en aktivitet.
Dette er noe som kanskje spesielt gjelder vorstehhunden.
De fleste hunder har da heller ingen problemer med å innrette seg, og å lære seg hvordan
de skal opptre i forskjellige sammenhenger. Faktisk vil du bli overrasket over hvor fort den
lærer seg det. Gevinsten er en mer fornøyd hund, du utvikler samarbeidet, hundeholdet blir
mer tilfredsstillende, og hunden lærer nye ting som både du og den kan ha nytte av.
Spesielt i den stille årstiden, når båndtvangen gjelder, kan dette være et godt alternativ til
jakt og treningsturer i fjell og skog.
Utviklet
Felles for hundene er at før de er ferdig utviklet bør en være varsom med belastninger, enten
disse er av kløv, dragsele, pulk, kravdressur eller i bånd med sykkel. Først ved halvannet
år regner man med at hundens beinsubstans er ferdigvokst, og derfor kan det være direkte
skadelig med hardere belastninger fra kløv, pulk eller andre ting før dette.
Også mentalt trenger hunden å modnes før den tildeles krevende oppgaver, og oppgaver
som krever lengre tids konsentrasjon. Derfor er det viktig at aktiviten er lystbetont og mer
på hundens premisser når den er ung. Nedenfor vil jeg komme inn på noe av det en kan
bruke hunden til - gjøre sammen med den, men ikke la det hindre deg i å prøve deg på
andre måter. Husk bare på at hund er hund og du er du, og glem for all del ikke å ta hensyn
til hundens alder og grunnlag.
Treningsterreng/tamfugl
Mange har tilgang til trening på tamfugl eller utsatt fugl, selv i båndtvangtiden. Det kan
selvsagt være et godt alternativ for mange, men husk at utsatt fugl skal ha gått lenge ute
før den er en reell utfordring for en fuglehund. Det finnes også er rekke områder rundt om
i landet som er godkjent for å slippe hund i båndtvangperioden. Den nærmeste fuglehundklubb eller NVKs distriktkontakt kjenner til disse.
Apporttrening, søk, spor og vann - er kjempefine treningsalternativer som ikke bare gir
hunden hjerne- og fysisk trim, men som også kan betale seg mange ganger når den under
høstens jakt henter rypa du skjøt og som falt ned midt ute på et vann. Selve apporttreningen
omtales i et eget kapittel, men et råd er, - tren flere sammen, da får både du og hunden sosial
trening, som dere begge sikkert har godt av.
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Sykling
Før du legger ut på veien med hund og sykkel er det enkelte ting som bør være på plass. Skaff
deg en anordning på sykkelen som gjør at hundens bånd er festet lavt på rammen på høyre
side av sykkelen. På markedet finnes flere gode alternativer. Hunden bør være ferdig med
valpestadiet og kunne det grunnleggende med å gå i bånd. Start forsiktig og vær tålmodig,
så lærer hunden raskt å like dette. En ting man skal være obs på er hard asfalt som kan ta
hardt på hundepotene. Spesielt når det er varmt vær kan selv korte turer på asfalt forårsake
stygge poteskader. Overoppheting bør en også ha i tankene.
En skal være forsiktig med for hard belastning, og å sykle fort i nedoverbakke, spesielt
med unge hunder. Vei er et hardt underlag, spesielt asfaltveier. Velg derfor grusveier om du
har muligheten. Som med alt annet når det gjelder din hund. Ha et øye for hvordan den har
det, gir den signaler om at nå er det nok, så ta en pause. Start ikke med helmaraton, men la
hundens kondisjon få utvikle seg uten at du dreper lysten i starten.
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Svømming
De fleste hunder liker å svømme. Skulle du ha en som ikke gjør det, får du prøve å venne
den til det. Av med klærne og uti sammen med den. En annen måte er å lære inn apporten
først. Sitter den, går som regel også hunden på vannet for å hente. Skulle din hund vegre
seg for vann er det kun tålmodighet som gjelder. Tvang er til liten hjelp. Lek i vannet,
gjerne med andre hunder og uten at din får oppmerksomhet, bruker vanligvis å bli en for
stor fristelse for de fleste.
Er vannteperaturen høy nok er svømming en svært fin sommertrening av hund. Du kan ro
eller padle selv, men igjen, ha et øye for hunden. Etter en svømmetur bør hunden ha mulighet
til å tørke seg skikkelig. Etter svømming i saltvann er det en fordel å skylle hunden med
ferskvann. Ha også et øye for hudirratasjoner som hunden kan få om den er mye i vann
eller går lenge fuktig.

Foto: Per Aas

Kløv
Å kunne henge en kløvveske på din hund er noe du vil ha stor nytte av, om så bare når du
går til butikken for å handle. På litt lengre fjellturer er det en nødvendighet - så kan i alle
fall hunden bære sin egen mat. Som med alt annet bør hunden gis et fysisk grunnlag før du
legger ut på lengre turer. Når det gjelder kløv skal en være forsiktig med vekt i kløven før
den er halvannet år. En hund over det, med det rette grunnlaget, bærer uten større problemer halvparten av sin egen vekt. Ikke kjøp en for stor kløv. På markedet finnes flere gode
alternativer som i motsetning til de gamle ikke bruker komte, men kun brystreim. Den siste
utgaven av Laika-kløven er et meget godt alternativ.
Det man spesielt skal huske på når man bruker kløv er er at man laster kløvveskene likt og
at de spennes ut slik at hunden har fri bevegelse på albuen. Ryggstykket skal være slett mot
hundens rygg, og hovedvekten av kløven bør komme nærmest mulig hundens skulderparti
og ikke bak på ryggen. Har kløven bukjor bør ikke den strammes for hardt til, tenk på at
hunden skal bruke lungene.
Jeg foretrekker å ha hundene gående helt bak meg når de går med kløv. Da unngår en at
kløvveskene dasker deg i bakleggen og at hunden henger seg fast i busker og steiner, som
den lett kan gjøre om den går foran.
Dragsele-pulk-komte
Dragsele og ski er et fint treningsalternativ for hunden. De fleste vorstehere liker å arbeide
og har derfor ikke noe i mot å få på seg en dragsele. Her som med kløv bør hunden ha alder
og styrke før den blir belastet. Min erfaring er at det med tyngre pulker etc. er en fordel å
bruke komte isteden for de kombidragselene som finnes på markedet. Komten er stødigere
enn selen og tåler derfor hardere belastning uten at det går ut over funsjonaliteten. Hverken
på dragselen eller komten må halsåpningen være for stor, slik at belastningen kommer ned
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på hundens skuldere. Dragseler bør være dyp nok for brystet og ikke gå lenger bak enn til
starten av halen. Ikke kjøp dragseler med teddyfor i halslinningen. Da det er stoffer som
det lett setter seg snø og siden is i. Med kjørestrikk mellom deg og hunden unngår en for
harde rykk, og bruken blir mer behagelig for både hunden og deg. Lær hunden å stoppe på
kommando, og gjerne også å gå i lavere tempo. Det kan være godt å kunne når en kjører
i trangt og uoversiktelig terreng. Høyre og venstre kommandoer er det også en fordel om
hunden kan. Det kan enkelt læres mens du har hunden i bånd og går tur med den.
Skal hunden trekke pulk bør den vennes til at det kommer ramlende noe etter den. Start
derfor ikke tilvenningen på iset underlag der pulken bråker mye. Ha hunden under kontroll
de første gangene til du er sikker på at den ikke blir skremt av pulken. Blir den det, og tar
ut, kan den løpe langt.
Det finnes også firhjulsvogner som du kan spenne hunden din foran. Har selv brukt en slik
til mattransport innover vidda i forbindelse med jakt. De fungerer svært godt. Langs vei
med annen trafikk, er jeg derimot ikke så fornøyd. Med to hunder foran blir det fort for stor
fart og dermed et mer usikkert foretak.
Bilder: 1: Voksne hunder bærer kløv, men også valper kan være med på fjellturer om man
legger den opp på deres premisser og ut fra deres forutsetninger.
Bilde 2: Dragsele og komte: Hva man velger kan være det samme, men ved større belastninger foretrekker jeg komten.
Bilde 3: Pulk med sommerdekk. Firhjulsvogn med to strihår foran på vei over vidda.
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Artikkelforfatter, Yngvar Teodorsen
Født: 1952 og bor i Mosjøen. Norsk mester på høyfjell i 1986 med SV Varg. Norsk mester på skog i 1996
med Boss av Raisajavrri.

Norgesmesteren
Joda, det går an å bli norsk mester med
sin første fuglehund. Det klarte Yngvar
Teodorsen i 1986, fire år etter at han
kjøpte Varg, en strihåret vorstehhund.
Ikke nok med det, 10 år etter ble Yngvar norsk mester igjen med arvtakeren
etter Varg.
Nå har han fått seg ny valp…..
- Hittil har ingen andre raser overbevist
meg at de er bedre fuglehunder enn
vorsteheren. Jaktlig sett finnes det
ingen bedre, sier Yngvar Teodorsen
som er fra Mosjøen - midt i Norge
med mange muligheter for å utnytte
hunderasen.
Han bruker hunden til jakt, til jaktprøver, til apport, til trekkhund og til
kløv. Men først og fremst jakter han,
på høyfjell og i skogen.
- Før jaktet jeg kolossalt mye. Jeg
gjorde snart ikke noe annet enn fra
jaktstart i september til slutten i februar. Det har blant annet lært meg at det
ikke noe forskjell på en topp jakthund
og topp prøvehund.
Foto: Teodorsen
Før han fikk sin første fuglehund var
Artikkelforfatteren med en av sine hunder
Yngvar støkkjeger. Han lånte seg
hund av og til, men det var for å bruke som trekkhund og som treningskompis på ski.
- Det var en strihår jeg lånte av Magne Åkvik. Derfor ble det strihår jeg valgte selv i 1982
da jeg kjøpte min første hund. Jeg kjøpte den av Øystein Storvoll da Varg var 7-8 måneder
gammel. Jeg skulle ha den til turkompis, trekkhund og jakte for den.
Kompisgjengen han jaktet sammen ble interessert i jaktprøver og konkurranse. Det viste
seg at hundene med de korte rumpene dengang tok stand, og de beveget seg fort i terrenget.
Etter fire år som hundeeier, ble Yngvar ogVarg norgesmester på høyfjell på Kongsvoll i
1986, med Cacit og kongepokal. Konkurrentene ble slått på fugl..
Men det nytter ikke bare å ha en god søker og en sikker viltfinner. Yngvar legger mye vekt
på dressuren.
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- Det er alfa og omega å dressere hundene. Selv begynner jeg med en gang de kommer i
huset. Det er mange som synder med dressuren. Det ser man på jaktprøver. Det er fælt å
se flotte stander som resulterer i at fuglen og hunden forsvinner i horisonten. Dressuren gir
dessuten hunden respekt for eieren. Og i familien skal hunden være nederst på rangstien,
sier Yngvar.
Men en nybegynner kan gå for mye opp i arbeidet med hunden, rett og slett trene for mye.
- Varg trente jeg for mye som unghund. Vi var ute hver dag, hele uka. Jeg glemte at hunden
skulle ha hvile. Men jeg lærte etterhvert.
Han er mer opptatt av å gi unghunden riktig trening, både i mengde og kvalitet.
- La unghunden få optimale forhold i fuglen, la den gå på vinden. Det verste du gjør er å
la unghunden gå i medvind på nyslått fugl, sier han.
Han har aldri forstått vitsen med å bruke startpistol under trening. Det klarer seg at det
smeller på jaktprøver for hunden uten at det skjer noe mer.
På jaktprøver irriterer det ham også at mange er misfornøyd når de ikke får førstepremie.
- En andre- eller en tredjepremie er kjempebra å få, understreker han.
Arvtakeren til Varg het Boss. Den hunden fikk et kort liv, den druknet som unghund. Erstatter
ble Boss II av Raisajavrri, født i 1990.
- Jeg jakter like mye i skogen som i fjellet. Når hundene har dressuren, jaktlysten og jaktvettet
inne, vil de automatisk jakte for deg i det terrenget du går. De holder mye tettere kontakt i
vegetasjon enn i høyfjellet, sier Yngvar.
Boss II ble norsk mester på skog i 1996. Det var første gang de to stilte på en skogsfuglprøve.
Året før ble Boss II nord-norsk mester på høyfjell.
Begge hunden hans har lært apport når de har vært 15 måneder. Begge har jevnlig tatt 1.
premie apport på apportprøver. Det er et ledd i dressuren å føre dem fram til apportpremie.
Hundene til Yngvar må også jobbe med trekk og kløv. På vinterjakt drar tre-fire vorstehere
med syv huskyer oppakningene inn i fjellet En vorsteher, Gollomens Burre til Lars Farbu
er fast lederhund.
Nå er Boss II også historie. Yngvar har fått seg ny valp. I motsetning til mange andre er han
konsekvent på å bare ha en hund av gangen. Nykommeren heter Mosjøgrytos Totti, oppkalt
etter en italiensk fotballspiller.
- Merk dere bare navnet, sier Yngvar Teodorsen.
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Artikkelforfatter, Arne Toft Pedersen
74 år gammel, er æresmedlem i klubben. Han har hatt en rekke gode strihårede vorstehhunder, hvorav tre
ble ført frem til championat. Han var formann i klubben 1967-1968, 1974-1975, 1982, 1987-1989. Hans
kennelnavn er Tindens.

JAKT MED HUND
MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

Foto: Per Aas
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Hvor kan du jakte
Jaktretten er knyttet til eiendomsretten. For å kunne drive jakt, må du enten være eier av et
jaktområde, eller leie det, eller få tillatelse fra grunneieren eller den som har jaktretten, eller
du kan kjøpe jaktkort i et område hvor slike selges. Kort kan også vanligvis kjøpes for jakt
i statsalmenninger, statens skogeiendommer, statens eiendommer i de nordligste fylker, og
også i bygdealmenninger. Det er gitt ut bøker om jaktmuligheter i Norge, med råd om hvor
du kan henvende deg for å kjøpe jaktkort m.v.
Hvordan kan du trene
Viltlovens § 52 slår fast at jakthundtrening og dressur bare kan foregå med samtykke av
grunneier og de bruksberettigede. Det kan skade både deg og vår sport kraftig om du gir
deg til å trene på annen manns grunn, herunder offentlig eiendom, uten å ha skaffet deg
tillatelse fra rett instans.
Når kan det trenes
Av Viltlovens § 52 fremgår videre at tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal
hunden holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt. NB: Det nytter ikke å argumentere med at 20 m lang line på hunden er å holde den i bånd, når du går i rypeterreng.
Dette er den ordinære båndtvangstid. I tillegg kan Direktoratet etter forslag fra viltnemdene
innføre såkalt ekstraordinær båndtvang for å beskytte viltet. Slik ekstraordinær båndtvang
innføres oftest i sterke snøvintre, og kan gjøres gjeldende både i lavlandet og i høyfjellet.
I mange kommuner er det i medhold av Bufelovens § 3 bestemt at hunder skal holdes i
bånd (kort bånd, selvsagt) eller innestengt (inngjerdet) i den tid bufe beiter. Her kan det bli
tale om båndtvang langt ut over høsten, ja i en del kommuner er det innført helårs båndtvang. Alle som vil slippe hund (jakt, trening eller bare mosjon), må gjøre seg kjent med
båndtvangsbestemmelsene, også for de lokale. Det nytter ikke å påberope at du ikke kjente
bestemmelsene. Som du senere skal få se, kan det koste deg dyrt, ikke å være på den rette
side av loven her. Som et formildende moment i hele serien med forbud, skal det være nevnt
at en del klubber har fått tillatelse til å legge ut ganske store dressurområder, slik Viltlovens
§ 55 åpner adgang til. Slike dressurområder er også lagt ut i vilttomme høyfjellsarealer,
og kan være nyttige for kondisjonstrening i den ordinære båndtvangstid. Styret i NVK vil
kunne gi deg opplysninger om det finnes slike dresurområder i nærheten av der du bor.
Til sist et godt råd: Hold deg unna tjuvtrening på grunn hvor du ikke har rett til å trene,
men fremfor alt, tren ikke i båndtvangstiden. Det er dårlig sportslig adferd, du kan skade
viltet ille, ja hele kullene kan gå til grunne ved å bli trent på for tidlig, og du kan pådra deg
forbud mot å starte på prøve og utstilling med hunden din.
Når kan det jaktes
Det kan bare jaktes i den tid som er fastsatt for den enkelte jaktbare viltart. Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk gir hvert år ut lister om jakttider for jaktbart vilt. Slike lister er gjerne
tilgjengelig i sportsforretningene og direktoratet. Husk at bare de viltarter som er spesielt
nevnt i jaktlisten, kan felles. Alle andre dyr og fugl er fredet.
Betingelser for å kunne jakte
Foruten å være grunneier eller jaktberettiget, eller ha skaffet deg tillatelse ved leie, kortkjøp
eller på annen sikker måte, må du
• løse årlig jegeravgift (vilttrygdavgift). Innbetalingskort får du på postkontorene
• avlegge jegerprøve hvis du ikke har løst jegeravgift tidligere.
For nærmere opplysninger om prøven kan du kontakte nærmeste jeger- og fiskeforening
• være 18 år for å erverve skytevåpen.

Husk at loven setter forbud mot å bruke halvautomatisk hagle for mer enn to skudd. Husk
også at skal du frakte våpen i bil, skal det være uladd og ligge i hylster eller nedpakket slik at
det ikke er skyteklart. Husk også at det er forbudt å løsne skudd fra vei og fra motorkjøretøy.

Viktige bestemmelser for jeger med hund

Viltloven av 29. MAI 1981
Her er det særlig kap. XI – hunder som er viktig i denne sammenheng, og som alle jegere
med hund bør kjenne innholdet av. Her behandles, som tidligere nevnt, båndtvangsbestemmelsene. Spesielt pekes på bestemmelsen i § 53 (hund som løper løs). Her heter det at hund
som løper løs uten at den følges på forsvarlig vis, kan opptas av jaktberettiget eller noen
som opptrer på hans vegne, eller av politiet. Dette gjelder også utenom båndtvangstiden. I
ordinær båndtvangstid (1. April – 20. August) kan hvem som helst oppta hund som løper
løs. Hund som deltar i vanlig jakt i lovlig jakttid og på lovlig grunn, kommer ikke inn under
betegnelsen ”løpe løs”
NB: Hund som som løper løs i ekstraordinær båndtvangstid, eller som i båndtvangstid påtreffes jagende etter hjortevilt, kan, hvis den ikke lar seg fange, avlives på stedet av grunneier,
jaktberettiget eller en som opptrer på vegne av disse, eller av politiet. I følge lovens § 56
kan hundeeier som overtrer jaktloven straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Uaktsom
overtredelse er også straffbart.
Bufeloven av 9.7.1326
I likhet med viltloven pålegger Bufeloven hundeeierne en aktsomhetsplikt til å påse at
hunden ikke streifer løs uten ledsager i den tid annen manns bufe beiter. Hunden må altså
være under full kontroll av eier eller fører. Hund ført i en lovlig og fornuftig jaktsituasjon
vil vanligvis ikke komme inn under betegnelsen ”streife løs”.
Eier eller besitter av hund som ”streifer løs” i beiteområdet risikerer bøtestraff. Hvis hunden skader bufe eller fjærfe er både hunden og eieren ille ute. Først kan han straffes med
bøter (§ 1) selv om han ikke er noe å bebreide. Videre åpner Bufeloven adgang til å avlive
hunden (§ 2). Her heter det bl.a. at ”hund som finnes iferd med å jage eller skade bufe der
det har lovlig adgang til å beite, kan såvel grunneier som bufeets eier eller besitter, og
enhver som har havnerett i strekningen, straks la drepes på stedet, eller innen 3 måneder
kreve drept ved politiets foranstaltning”. Bestemmelsen er kategorisk, og gjelder uansett
årstid og hunderase. Det er nok at hunden er påtruffet under jaging av bufe (kuer, sauer
m.fl.); det er ikke nødvendig for en slik aksjon at den har påført beitedyrene skade. Det er
også å merke, at adgang til avliving også tilligger alle som har havnerett i området. Det er
ikke nødvendig at det er hans dyr som blir jaget. Men denne paragrafen inneholder enda
barskere bestemmelser. Det heter videre: ”Likeledes kan en hund som påtreffes uten ledsager
i sådan strekning i den tid bufe beiter, drepes eller kreves drept som nevnt”. Her er det altså
nok at en hund går løs uten ledsager i et område der bufe beiter, til at den kan måtte bøte
med livet. Dette er ”hårda bud”!
Når det gjelder fjærfe, sies det lenger ut i § 2 at hund som skader fjærfe hvor dets eier har
rett til å la det oppholde seg, kan avlives eller kreves avlivet av fjærfeets eier eller besitter.
Her er det altså ikke nok for avliving at hunden jager, den må skade fjærfeet.
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Erstatningsansvar
Ved siden av at det ved overtredelse av de nevnte lover åpnes adgang for de berettigede til
å avlive eller kreve hunden avlivet, kan det bli aktuelt både med bøter og ikke minst erstatningsansvar. Erstatning kan det også bli tale om ved mange forhold der hunden volder skade,
og erstatningspliktig kan eieren/besitteren blir, ikke bare når han har opptrådt forsettelig
eller uaktsomt, men også når hunden har forvoldt skade som ikke kan legges eieren/besitteren til last. Det vil føre for langt her å gå nærmere inn på erstatningsansvar for skader
hunden forvolder. Her skal bare minnes om at alle for sin egen del bør forvisse seg om at
de er tilstrekkelig forsikret mot erstatningsansvar for skader hunden kan bli gjort ansvarlig
for. Er ulykken ute, kan det bli meget betydelige beløp det kan bli krevet i erstatning for en
hund som har kommet på gale veier.

JAKT MED HUND

MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

Foto: Per Aas
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