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Lugn och stilla vid
sidan ser hunden de
fåglar den behöver
markera.
Foto:5ofia Holmberg
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'lygande aktbana för kullen
I 5 om labbvalparna

o

I
Jakt & Jägare har följt valpkullen i

fura tidigare avsnitt. Kullsysko-
nen har gjort en flygande start i

sin jaktkarriär. De är tre år gamla
och på väg att blijakthundar på
riktigt. Nu har de lärt sig det
mesta av det de
behöver i sina
liv som jakt-
hundar.

bör den, bcrocncle på tränir-rgens ornfatt-
ning, rnognad och anclra paramctrar,
kunna grunden i alla de moment som
krâr,s av en rnårrgsidig och cluktig appor-
tör'.

Dags för finputsning
Nu tar fìnputsrrirrgen vicl. Föraren ska vi-

clareutveckla hnndens kurrskzrper gerìom
att utsätta dcn fòr hinder och sr'årighctcr
som ska lösas.

Det går att lägga hur myckct tid som
helst på att putsa på de taljer.

Det handlar nu för lörarna att be-
stämma sig för' hur de viìl ha clet, säger
uppfoclale I(erstin Anderssorr.

- C)n-r man vill tár,la gällcr clet att hela
ticlen putszr på ocl-r utvcckl¿r egerrskzr-

pcrna. Den cffêktivastc hunclcn har nr¿rr-r

om clcr.r är sjä1r'stár.rdig, men är'cn lyclig
r.rär clet behör,s, tillägger hon.

Att utveclda lrunclens eeenskaper gör fo-
raren genoln att utöka avståncl, lägga till

hincler i r'¿igcn och hitta svår¿rre terräng
ocl-r vcgetation.

Dtt annat momcnt är att se till att dct
finns störnirrgar i form av ann¿rt vilt, hun-
dar eller rnäruriskor.

Föraren ska är'en träna lrunclen att gå
ör,er gammal eller ointressarrt vittring och
att velkligen lyda kornmanclon i alla
lägen.

AlÌt clct här ställcr stora krav pzi tr'âna-
rc1l, soln alltid nråste vara krcativ och
ligga steget före gerrom att l.ra lösningar
på alla de scenarier" sorr kan uppstå.

N¿ir i:n hund börjar jaga på riktigt hán-
der clct något i den. Den annars kanske
Iugna lmnclcn Jrlìr rner alert och kanske
upphetsacl. lnstirrkterna tar'ör¡er. Orn fö-
rare n inte liar allt befìist kan hurrderr helt
enkelt låta bli att lyssn:r.

Då gäller clct att gzi tilÌbaka och börja på
en lâttare nivå igen.

N¿ir I'rurrclcn zir på jakt fTrr clen erfàrcn-
hcter senom att ta sig an såväl lätta som
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sr,åra appolter. Jakthunclerr lâr sig söka
efter ett speciellt rnönster och val skadacl
fägel gärrra görnmer sig

Hunden 1är sig âr'en liur clcr-r ska bete sig
lör att kunna markera lågel som flyger
oclr hllcr:Jaktlrun,Ien lal l rrtin.

Rr-itin är r'¿rc1 cle l-rär hur-rclarna bchör,er
nu. De är' rcclan cffcktiva jakthundar.
N4cn dc komrncr att bli ärrnu bâttre av de
crfarcnhctcr c1e s.jâlva skallar sie, korn-
mcntcra.r l(crstin Anc'lersson.

Svår balansgång
NIen med rutinen finns en baksicl¿r och

clet är sjálvstänclighet. Det är en egenskzrp

som är bra men som det kan bli fbr myc-
ket av i viss¿r låigen.

Balansgången är rnycket sr'år". I)et krár's
en clel av hnrrcllorarrra for att hålla hnn-
clerr på derr r'âtta, "smzrla" stigen.

Jaktprov är för rnånga gr'äclc1en på
moset. Då går clet att anr,äncla hnnderr
är,en när clet inte ärjaktsüsong, eller när
föraren helt enkelt inte har tillgång till
jakt.

Ju mcr fiirarcr-r trmpås, tränar och.jaear
mcd sin hunc1, desto mer samn'ìallsvetsat
blir ekipaget.

Dct är ju clcssntorn roligt att kunna an-
r'ända hunden till fler sakcr.

När' det gäller tár,linear för clen här

typen avjakthund finns tre olika solters
rctricrtcrpror¿

Det är C-prov som sår på clummy ocl-r

som är inofficiclla.
Det är B-provelì sonr zir fìnger:rcle prov

rned riktiga men ticligare skjr-rtna fåglar.

Det ár Aprov som skeL nnder praktisk

.jakt. A-plov arrangeras härnst i söclra
Sverig^e och i N,IälarclaÌerr och inte i sär-
skilt stor utsträcknirrg.

För att bli B-provchampiorr räcker clet
inte med prov på kalli'ilt, utan föraren
måste dessutorn visa att hunden är en {irll-
gocl apportör på plaktiskjakt.

De flesta av hunclarna i labbhullen an-
r,äncls i stor utsträckning som jaktl-rurrdar
och távlar även en del.

Jämn och högpresterande kull
Dct är cn jämn kull sorn r-incler åre t pre-

stcrat på hög nir'å i lorhållancle till å1c1ern.

l(ulÌsyskoncn har ägare sorn gärna trä-
nar och jagar mcd clern och clärme cl bi-
dlal till dcrrs fi'rrneårrgar:

Vi är mycket nöjc1a mecl clcn hür kul-
len och hur clcras lolare plockar fram clet
bästa ur sina hur-rclar, säger I{crstin An-
clcrsson.

Fyra av kullsyskoncn har r'¿rrit till Små-
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L Yu eällcr rlel lr¡r'a att rrtvcckla
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När r:n labraclor är rneÌlan tr'å och tre år

¡

.il

E

som jakthundar och
kullen a+,:¡vånds
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All typ av terräng är v¡kt¡g att
träna i. Ett grustag ställer
höga krav.

land lor att träna en helg lor Birgitta Staf-

lund Wiberg på Meadowlark Gundogs,

som áger pappan til1 kullen.
Den helgen tänjdes det rejält på grän-

serna. Hundarna hck lära sig forcera
hinder i form av höga stenmurar och sta-

ket.
Labbarna fick lâra sig markera apporter

med enbart hörsel och gå långa raka lin-
jer genom tät slyskog.

Deras markeringslormåga testades

också till det yttersta med avstånd som

inte hundarna ens varit i närheten av ti-
digare. Men som de giorde det!

Deltagarna fick också tillfti,lle att be-

undra pappa Fionn under arbete.

- Nu har ni tränat lydnad så länge att
det ska sitta. Nu måste man sláppa lite på

det och våga utveckla hundarna att
komma framåt, lorklarade Birgitta.
Birgitta själv àr en riktigt nöjd

hanhundsägare och vilÌe behålla lValle,
Ringlets Gadwall nâr det var dags lor
hemlárd på söndag kväll.

Det är så himla fina hundar det hár'

De har verkligen potential att bli hur bra
som helst, tyckte hon.

Två dagars kullträff
Under våren blev det också en kullträff

hos kennel Ringlets på initiativ av Mixas
ägare, Eva Wiklund. Sju av nio i kullen
lanns på plats.

Under två hela dagar tränades och dril-
lades hundägare och hundar av Kerstin'

Kvällarna ägnades åt diskussioner och

problemlösning.
Kerstin ägnade en stor del åt marke-

ringsträning under dag ett. Hundarna fick
trànapä att gå igenom olika hinder, ris

och snår exempelvis, eller att kunna min-
nas och hämta apporter på mycket långa

avstånd.
Dagen efter var det dirigeringar som

stod i centrum. Aven här var det svåra

störningar. Bland annat skulle hundarna
I'roppa över ett fårstängsel samt hämta
sina fåglar invid en väg, där folk och

andra hundar promenerade.
Kerstin var mer än nöjd:

- Det jag tycke r ár så fantastiskt med

den här kullen âr deras förmåga att
koppla av när cle inte jobbar' De bara lig-
gei och sover och nâr det âr deras tur så

är det fu1Ì fart.
Ä.rets stora hándelse var kenneltrâffen i

slutet av juni. Inhyrda instruktörer var
Lena Bratsberg och Karin Thunander.

2

De tillhör den verkliga eliten av retriever-
florare, instruktörer och upplodare i Sve-

rige.
Lena satte ribban högt och hundarna

fick rejäla svårigheter, medan Karin på-
pekade det viktiga i att slipa på detaljer
lor bästa resultat.

Fina jakter
Så kom hösten och allajakter och prov.

På duvjakt i södra Vârmland fick
Lingon och Burton jobba rejält.

Burton visade prov på stor viltfìnnarlor-
måga nâr han lyckades hitta en skadad

ringduva som två hundar missþkats på.

Duvan fanns långt inne i skogen. Burton
fann en löpa som ingen annan hittat och

loljde den till slutet. Han lorkortade lidan-
det lor en fågel som annars inte hade hit-
tats av en apportör.

I mitten av augusti åkte tre av bröderna
med sina lorare på tvådagarsprov till Da-
larna. Det var en stor och prestigefylld
tâvling med 100 deltagare. Under två
dagar inhåvade de höga poäng. Efter
lörsta dagen ledde Walle (R Gadwall)
med 94 poäng av 100.

Även Sniper (R. Goldcrest) och Burton
(R. Grouse) gjorde ett riktigt bra jobb.

Ett par lorsmädliga missar gjorde dock
att de inte riktigt kom i topp dagen dárpå,
men Burton kammade hem en fin fem-
teplats.

Under hösten tog jakterna vid. Flera av

syskonen har gått som apportörer på såväl

and- som gås-, rapphöns- och fasanjakter.
De har skaffat sig rutin och ár effektiva
jakthundar.

Ny kull på gång
Kerstin och Bengt på kennel Ringlets âr

nöjda mcd vad de sett av den här kullen.
De är så nöjda att de under hösten lea-

sade in Lingon (R. Goldeneye) lor en kull
valpar.

Hon parades i början av september med

den unge hannen Silas (Korpklons Salsk-

rake) och konstaterades dräktig i början
av oktobeq samma dag som hon giorde
höstens sìsta insats på en stor fasanjakt.

Den 3l oktober föcldes tio valpar, sju

hannar och tre tikar, både i gult och svart'

Cirketn är sluten. Nu börjar allt om
igen.

Tack till alla läsare lor att ni loljt oss på

den här resan.

Vänd >
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Vad har vi Sjort? Några av ägarna berättar Nervpirrande
prov för
Walles matte
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ten. Hedda uppftirde sig riktigt bra. Hon
var lugn och fokuserad. Det känns som
om hon fick en aha-upplevelse. Hon bara
visste rent instinktivt vad som skulle göras.
Hedda sökte av bra i vassarna med näsan
på. De få vilt hon apporterade tog hon
fint. Hon tog även in en skammad and
helr självklarr.

Hennes tidigare orutin och något stora
fürväntan på viltet verkar nu ha hamnat
på en bra nivå, så nu siktar vi på en prov-
start under 2015. Vi kommer också träna
och tävla vidare inom bruks och lydnad.
Sammanfattningsvis ãr hon en helt suve-
rän och mångsidig arbetshund.

Meriter: 1 nbkl C-prov, I Lydnadsklass
1, I LydnadskÌass 2, GK anlagsklass vilt-
spår, uppflyttad tiÌl högre spår.

Lingon har
blivit mamma
.Jakt &Jägares Mari Nälsén berät-

tar orn sin kullhund:
- Lingon har haft ett viloår från prov

och bara tränat ochjagat. Hon ãr en syn-
nerligen efïektiv apportör och vijobbar
bra tillsammans. I år har hon várit med
på bäver-, duv-, and-, gås- och fasanjakt.
Det är riktigt häftigt att se henne appor-
tera stora bävrar och släpa upp dem på
land.

Jag hade som mål att vi skulle ha debu-
terat på A-prov under sen höst 20 14, men
istället fick Lingon bli mamma.

Under sommaren har min son spårat
med henne och Lingon kan nu titulera sig
svensk viltspårchampion.

Fìocken kommer att utökas med en dot-
ter till Lingon vars namn kommer attvara
Gqiii.

Meriter lor Lingon: SE VCH, I nbkl B-
prov,3x1 nbkl c-prov.

. Walles rnatte Helen Zetterströrn
berättar:

Walle och jag har varit på några kurser.
Vi åkte ner till Birgitta Staflund-Wiberg
tillsammans med goda vänner och flera
av Walles kullsyskon i början på mars for
en trevlig heigkurs.
I slutet på mars gick vi en helgkurs lor

Kicki Pilenås.
I maj gick vi en kurs i Sunne lor Keith

Mathews. En endagskurs lor Wolfgang
Ronacher har vi också hunnit med.
Vi har âven startat på både B- och C-

prov några gångeq med blandade resul-
tat. Mina nerver lämpar sig nog inte så
bra lor tävlande.

Årets stora höjdpunkt har varitjakten
som drog igång under hösten. Det har
varit lite fasan- och rapphönsjakt, men
framlor allt andjakt.

Det är så härligt att se när en hund får
göra det den är avlad flor.

Walle har suttit tyst och lugnt på pass
och varit styrbar till de fåglar som jag ville
han skulle hämta. Han gör bra sök efter
vilt och till och med dyker efter änder som
är skammade. Nu längtar vi redan till
nästa höst när fågeljakten drar igång igen.

Walle har börjat med Ìite eftersöksspår-

ning han har visat sig fungera bra även på
det.

Meriter: 3nbkl B-prov, 3x1 nbkl C-prov.

'Det är jättekul
att träna
med Sniper"

Burton har tagit
förhållandet till
en ny nivå

. Snipers rnatte Ulrika Jonasson
berättar:

Att träna med Sniper är jättekull Han
ãr lyhörd for mina signaler och lär sig
saker fort. I arbete struntar han i andra
hundar och âr fokuserad på sin uppgrft.
Han har blivit ganska het, särskilt påjak-
ter, så jag får ha "en tumme i ögat" på
honom.Hösten började med ett två da-
gars C-prov, där forsta dagen gick strå-
iande. Vi gjorde debut i nkl på B-prov.
Det räckte inte hela vâgen till en 1:a men
vi tar revansch tiil våren.

Senare under hösten har vi varit med på
lite jakter. Det är hur kul som helst, tycker
Sniper. Än så länge sköter han sig bra.
Både han ochjag har dock massor kvar
att lära oss.

Jag har beställt en ny valp ur Lingons
kull.

Meriter: 3 nbkl B-prov, 2xl nbkl C-prov

och fasan och Burton har gått riktigt bra.
Burton gjorde ett lorsök på A-prov men
vi hade inte nog med rutin for det. Vi
kommer igen nâsta år.

Jag och Burton har tagit vårt "forhål-
lande" till en ny nivå genom att han får
gå fot vid sidan närjagjagar själv, vilket
var mitt huvudsakliga måi från forsta bör-
jan. Det vi tränar nu är linjer och styr-
ningar.
Meriter: I med HP nbkl B-prov, 3xl

nbkl C-prov.

Oden är en
duktig jakthund

. Matte Maria Asp berättar:
Oden är en duktig jakthund men som

visar lite osäkerhet mot andra hundar. Vi
håller på med husbyggande just nu och
har dârfiir inte haft så mycket tid med
hundträning.

Meriter: 3 nbkl B-prov, lnbkl C-prov.

Hedda är en
mångsidig
arbetshund
. Carina Persson berättar orn sin

hund:
Hedda har utvecklats och mognat. Pla-

nen att ta det lite lugnt har varit bra.
Många bitar börjar falla på plats nu.

Hedda märks knappt i vardagen. Men
när det är dags lor arbete presterar hon
väldigt bra. Hon växÌar lãtt mellan passi
vitet och fullt ös. Nâsan är på när den ska
och hon har en fin balans mellan själv-
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ständighet och "will to please". Vi har
nästan uppfyllt målen vi hade inlor 2014.
Vi har startat lydnadsklass 2 med ett
lorsta pris, startat lägre klass spår med
klassvinst och flyttats upp till högre spår
samt startat på C-prov med gott resultat.

Starten i nkl på B-prov är det enda som
vi har senarelagt. Det blev for kort om tid
att hinna mecl det också.
Vi fick ett fantastiskt tillfìálle att gå med

som lärlingar på två andjakter under hös-
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. HusseJoakirn Bergströrn berät-
tar on Burton:
Vi startade på C-prov i Dalarna och

hamnade på forsta plats utanflor finalen.
Men jag var riktigt nöjd ändå.

Under hösten har vi.jagat duvor, änder
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MINNS DU DAGEN..?
Morgondiset låg kvar som en dimma nör ni
kom ner till sjön och solen var pa vög upp
bakom tröden.
Ljudet när skogen voknade, hur stillheten
tillsammans med förvöntningarna av dagen,
gav den dtir lustfyllda könslan som inte kan
beskrivas om man inte upplever den själv.

Merlett ¿njnr¿liskt pfote¡nuìnr,rhåll lta hela 86 90o¡. t¡rh metl t'rr lika lror¡
sln.rltir¿rhet, rler (le dll hund kraftc,n o<_h enert,¡rr.ìtt .r¡llt¡d prc\ter¿ l).ì t()l)[)

Besök oss ¡ monter 8O4:60
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