Årets jaktretriever

Kalle og Trond – trofaste
jaktkamerater i tykt og tynt
For bare 8 år siden visste Trond Pettersen lite at han skulle
stå sammen med Kalle og få tittelen Årets Jaktretriever.
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Labradoren kom hjem til Trond i 2006 og med
hjelp fra boken «Retrieveren som apportør»,
lest kapittel for kapittel, fikk Trond og Pomba
NJCH tittelen hjem i 2011
Da
Pomba
og
Trond
deltok
på
Unghundsmesterskapet i Rogaland, møtte de
kjente navn som Trond Gjøtterud og Dog, og
Åse Tøfte med Patrick.
Trond har siden dengang vært et forbilde og
en drivkraft for Trond. Målet var «Så god skal
jeg også bli!»
Underveis i treningen av Pomba ble Trond kjent
med Inga Lena Djurberga på kurs i Trøndelag.
Inga Lena så noe i Trond og Pomba, for ikke
lenge etter inviterte Inga-Lena Trond over
til Falun på kurs i 2008, med Mark & Jamie
Bettinson. Der traff han treningsvenner fra
Norge, Sverige og Danmark som senere skulle
bety mye.
Vennskapet med Inga-Lena resulterte i at Kalle
ble hentet hjem til Selbu i 2010 og Pomba
skulle vise seg å bety mye som rollemodell.
Inga-Lena tok på seg å plukke en valp fra
kullet til Searover Kits Dike som Trond hadde
falt for . Det skulle være valp fra Dike og ingen
annen. Pappaen er Delfleet Hawk, en ganske
ukjent engelsk hannhund med god stamtavle
og spennende linjer.
Kalle var en herlig valp – i de over 20 årene
som Trond har vært hundefører – så er det
ingen valp som har kommet så dypt inn i
hjerteroten til Trond som Kalle. Som valp
elsket Kalle Pomba over alt på jord , en rolig
og fin valp som aldri gjorde noe galt (før Anne
Lise kom i hus og mistet etpar tusen i sko).
Treningen begynte første uken i hus etter
boken… og med gode råd fra Inga Lena.
Turen Selbu-Falun ble kjørt titt og ofte, og den
erfaringen som ble gitt av Inga-Lena til Trond
har betydd alt for den hunden Kalle er i dag .
Føreregenskapene til Trond har ikke alltid
vært de beste og der har Trond og Berit
Gjøtterud hatt mye å si, - Trond og Berit har
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en egen evne til å pinpointe slurving og rotete
føring. Som Trond alltid har sagt, så har hans
egne evner som fører vært bremseklossen til
Kalle – og Trond lærer vel så mye av Kalle
som Kalle av ham.
Årene som har gått siden Kalle kom i hus
har vært preget av masse trening. Han fikk
sin praktiske prøve godkjent på gås, bare 9
måneder gammel. Etter det tok han den norske
champion tittelen bare knappe 2 år gammel.
Den svenske jaktchampionat tittelen kom
fort etter, som 3 åring for dommer Birgitta
Staflund-Wiberg. Etter dette har Trond
og Kalle reist mye til Danmark og stilt på
A-prøver og B-prøver med godt resultat.
I 2014, deltok Trond og Kalle på IWT med
Trond Gjøtterud med Dog og Per Lier med
Rush. Resultatet var en svært hederlig 4 plass.
2014 ble avsluttet med at Trond og Kalle fikk
representere Norsk retrieverklubb på ICC i
Frankrike. En 2 dagers reise sammen med de
beste ekvipasjene i Europa, og som de hentet
hjem en hederlig 7.plass og premieringen Very
Good fra.
Det å avslutte året med å få bli Norsk
Jaktretriever er en ære, og Trond vil gjerne
fremheve de viktigste personene som har
hjulpet ham dit. Guri som fikk ham på
rette tanker, Lena Bratsberg-Karlsson som
skrev en bok som inspirerte, Inga Lena og
Bengt Djurberg som hanket ham inn og så
potensialet, støttet opp, i tillegg til å være
kilde for kunnskap om hvorfor man trener på
det man gjør, - og ikke minst Trond og Berit
Gjøtterud som har hjulpet og veiledet i føring
og handling av hund mot det nivået som de er
på i dag.

RESULTATER
ÅRETS JAKTRETRIEVER
Vi
gratulerer
NJCH
SJCH Djurbergas Dikes
Flycatcher og eier Trond
Pettersen med tittelen Årets
Jaktretriever -14!
«Årets jaktretriever» tildeles den
retriever som gjennom sesongen har
vist seg som den beste jakthund på
offisielle B-prøver (kaldviltsprøver),
A-prøver (varmviltsprøver) samt
offisiell Working Test.
Inntil fire prøveresultater er gjeldende,
men i år ga det poenglikhet med to
ekvipasjer med 80 poeng.
Dermed ble et femte prøveresultat
gjeldende, og Trond Pettersen med
Kalle endte opp med 99 poeng.
Nestemann på lista, Nord-JCH
Waternuts High and Mighty med eier
Bjarne Holm endte opp med totalt 96
poeng.
Tilsammen var det seks hunder med
sine eiere som konkurrerte om Årets
Jaktretriever 2014.
1. NJCH SJCH Djurbergas Dikes
Flycatcher, eier Trond Pettersen, 99p
2. Nord JCH Waternuts High and
Mighty, eier Bjarne Holm, 96p
3. NJCH Labdom Roe, eier Helen
Gram Debuse, 77p

