
Norsk retrieverklubb avd Trondheim og omegn
Oversikt over aktiviteter i regi av jaktkomiteen – høsten 2022

Velkommen til avdelingens jaktlige aktiviteter! Nå har vi i jaktkomiteen begynt å komme oss etter årets store

begivenhet, jaktprøven på Songli, og det er på tide å komme i gang med høstens aktiviteter! Vi har planer om

mandagstreninger, kurs og klubbmesterskap! Vi håper at dette bidrar til å inspirere medlemmer som ønsker å drive

jakttrening med sin retriever, og kanskje ta steget ut i en jaktprøve.

Noen vil kanskje oppleve at det er lite “jakt”trening (apporteringssituasjoner) på jakttreningene.

Jakttrening er tålmodighetsarbeid, og du må bygge stein på stein. Kjører du for raskt på med en ung, uerfaren og ivrig

hund, uten å ha grunnmuren på plass, kan du fort få en hund som er for stresset og gira til å takle jakttrening og

samarbeidet kan bli vanskelig. Samtidig er jaktlysten og samarbeidet ditt viktigste redskap i treningen. Bruk hundens

naturlige egenskaper og instinkter til å belønne og inspirere din hund. Viktige grunnferdigheter er innkalling,

impulskontroll og fotgående. Med dette på plass kan vi begynne å leke med de forskjellige elementene i jakttreningen.

Retrieveren er en naturlig apportør, og ofte er selve apporteringen enklere å få til enn resten😉

Mandagstreninger:
Høstens mandagstreninger holdes i hovedsak av vårt flinke komite- og styremedlem Marie Rolfsen. Hun er utdannet

instruktør og har en ung labradorgutt som er klar for åpenklasse.

Klubbens område på Kvål er reservert til jakttrening hver mandag mellom kl 18-20. Disse treningene er gratis og åpne

for alle klubbens medlemmer som ønsker å drive jakttrening.  Vi starter med å dele treningen i to. Kl. 18-19 for

nybegynnere/unghund og 1910-2010 for de som har kommet litt i gang. På den måten kan vi sikre at de

unge/uerfarne hundene ikke får for mye trøkk (som skaper stress), men får oppgaver de må mestre før de tar steget

videre, og de som har kommet litt i gang og har mer modne hunder får trening tilpasset dem. Det kan være vi endrer

på dette ut i fra antallet på gruppene, og hva som er tema for treningene. Det kan også være vi flytter noen treninger

ut i terrenget, dette blir i så fall varslet på facebook.

NB! Det vil bli benyttet startpistol på mange av treningene. Vi trener frem mot jaktprøver, og er skudd naturlig del av

treningen. Har du skuddredd hund så må du selv vurdere om du skal delta, og du har selv ansvar for å skjerme/legge

til rette for at din hund mestrer situasjonen. Prat med noen i jaktkomiteen om du trenger tips om dette.

Og husk at Kvål også kan benyttes øvrige kvelder for egentrening. Styret forsøker holde aktivitetskalenderen så

oppdatert som mulig, kikk inn der for å se om Kvål er opptatt for kurs eller treninger. Egentrening er avgjørende for å

få fremgang i treningen, bruk derfor avdelingens facebookgruppe til å invitere og avtale til treninger hvor dere hjelper

hverandre.

Utstyr:
For å trene jakt, trenger du ikke mye utstyr til å begynne med. Det du trenger er ei fløyte, den vanligste er ei Acme

211,5 fløyte. Vi bruker disse, fordi vi da kan kjøpe ny fløyte om vi mister den, med akkurat samme tone. 211,5 er den

vanligste tonen til bruk i jakt med retriever. I tillegg til fløyte trenger du noen dummyer. Vi anbefaler at du har et par

500 gr dummys, gjerne i standard grønn - da det er dette som blir brukt i alle jaktprøver for retrievere. Dette er de to

viktigste redskapene du trenger til treningen. Utover dette kan det

være greit å ha noen dummyer som er litt mindre, for bruk til

nærsøksarbeid, da gjerne i 150gr eller 85 gr. Fløyte og dummyer

får du kjøpt hos Troll Hundefor.

https://retrieverklubben.no/trondheim/arrangementer/
https://www.facebook.com/groups/387300877962800


Troll har i Sorgenfriveien 9, åpen butikk på hverdager fra 09-16/17 https://www.troll-hundefor.no/butikkene/.

I tillegg er det praktisk å ha en jakke, vest eller veske med store lommer, så du får plass til godbiter, en leke og

dummyer.

Kurs:
Vi håper å kunne tilby flere typer jaktkurs for dere i løpet av høsten og eventuelt vinteren.

Følg med på klubbens hjemmeside hvor kurs annonseres https://retrieverklubben.no/trondheim/

Avdelingens jaktkurs gir en innføring i retrieverjakt og tar sikte på å hjelpe ekvipasjer mot jaktprøver. Medlemmer med

en av retrieverrasene vil derfor prioriteres ved overtallighet.

Planlagte kurs per 29.8.22:

★ Kvalifiseringsprøvekurs , 22.9, 29,9, 5.10 og 9.10. Fortsatt noen ledige plasser her per 30.8.22 - kan ta i mot

noen yngre hunder dersom kurset ikke fulltegnes.

★ BK kurs med Irene Hegerberg Fulltegnet per 30.8.22, mulig med venteliste.

★ Nybegynnerkurs jakt - vi forsøker å få satt opp et nybegynnerkurs i høst. Dersom det lar seg gjennomføre vil

det komme informasjon på hjemmesiden og på facebookgruppen.

★ Minikurs/tematreninger: Det vil også i høst bli gjennomført noen tematreninger/minikurs. Disse vil legges ut

fortløpende på facebook med påmelding. Vi skal forsøke å få laget en oversikt som i fjor, med tema og datoer.

Dette blir oppdatert i dokumentet etter hvert. Foreløpig planlagte tema er:

- jaktfot -grunnapport -feltsøk - dirigering - trening mot åpenklasse

Klubbmesterskapet i jakt 2022:

Info om årets klubbmesterskap vil komme når det nærmer seg. Foreløpig dato er satt til 23.10.22

Som tidligere år arrangeres klubbmesterskapet som en Working Test, med eventuelle tilpasninger. Dette betyr at det

gjennomføres i form av poster, hvor man kan oppnå maks 20 poeng per post. Klubbmesterskapet dømmes ut i fra

regelverket knyttet til Working Test (se jaktprøvereglementet fra side 16). Mesterskapet er uhøytidelig og

morsomt, og gjennomføres i 4 klasser:  På veg mot begynnerklasse, begynnerklasse, åpenklasse og eliteklasse. Vi

håper å se mange av dere der!

Jaktprøver:

Avdelingen arrangerer ingen B-prøver, eller Working test prøver i høst.

Kvalifiseringsprøven: Det bli satt opp en eller to kvelder i oktober (avhengig av antall påmeldte) med mulighet for å ta

kvalifiseringsprøven. Første kveld er foreløpig satt til 10.10.2022. Påmelding skjer via nkks terminliste

https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html prøvenr 20-22050.

Diverse interessante linker:

● Retrieveren som jakthund https://retrieverklubben.no/jakt/retriever-som-jakthund/

● Hva bør du trene på for Working test begynnerklasse https://www.youtube.com/watch?v=2ClyhMB1bVw

● Regler for jaktprøver for retrievere

https://www.nkk.no/getfile.php/131964779-1548250377/Dokumenter/Aktiviteter/Jakt%20og%20bruks/Jaktp

r%C3%B8ve%20for%20retrievere.pdf

● Ord og uttrykk https://retrieverklubben.no/jakt/ord-og-uttrykk/
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