En fenomenal harehund som innfrir på alle områder. Juryen var imponert over bragdene til dunkeren Gjermaa's Anfield, som også har kul/søsken som har gjort det svært bra på jaktprøve.
Fom PRIVAT

- En stor ære. Helt utrolig!
Det sa en lykkelig Tor Erik Moen fra Vågå da dunker Gjermaa's Anfield ble
utropt til Årets jakthund under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum.
JAKT1FISKE
AV OLE KIRKEMO

Døper du hunden din Anfield, er det
liten tvil om at du har et relativt liden
skapelig forhold til en viss fotball
klubb i Premier League.
- Jo da, valpen min er for øvrig
døpt Ynwa (You never walk alone),
humrer Tor Erik, etter å ha fått pokalen
og en gavesjekk fra sponsor Breens på
10 ooo kroner. Beviset på at Gjermaa's
Anfield er nyslått champion i norsk
elitedivisjon for jakthunder.

Strålende CV

Dunker Anfield kan slå i bordet med en
strålende CV. Hun ble norsk jaktcham
pion kun 19 måneder gammel, og
siden har utmerkelsene kommet som
perler på en snor: svensk og finsk
jaktchampion, nordisk og internasjonal
jaktchampion (i fjor). 1ox1. Elite på
eliteprøver viser hva som bor i denne
dunkeren. At hunden i tillegg skjønner
forskjell på jakt og trening, er 100 pro68 tw.njff.no 9•17

sent rådyrren og sjelden har en dårlig
dag i skogen, uansett føre, samt at los
føringen er sikker og med godt mål, gjør
at Tor Erik Moen har en juvel i skogen.

Suveren irsk setter

Dunker Anfield fikk imidlertid kamp til
døra av irsk setter Prince, som kunne
vise til forrykende fjorårsmeritter. V in
ner av NM høyfjell, vinter på Andøya
og lagmester samme sted. Lagvinner
på NM høyfjell på Kongsvoll, samt
vinner av Rolf Sevendals minneløp.
Totalt sanket setterstjerna til Trond
Kristian Karlsen 54 championatpoeng
i løpet av 2016. Han kunne reise hjem
fra Elverum med en gavesjekk på 5000
kroner for 2. plass i årets konkurranse.
- I år hadde vi ikke en opplagt
vinner, som i mange tilfelle tidligere,
innrømmer Eva Pedersen i Kennelklub
ben, jurymedlem sammen med Roar
Lundby og Bjarne Oppegård i NJFF.

Fremragende dachser

26 hunder var påmeldt til årets kon
kurranse, det høyeste antall på mange
år, deriblant seks gode strihårsdach
ser og to korthår. Flere hang lenge
med i evalueringsrundene på «veien
mot Elverum», deriblant korthår
dachs Kjerragårdens Tina og strihår
dachs Råtassens Tiril. Det gjaldt også
engelsksetter Valera's Østavind,
norsk elghund grå, Råva, og dreveren
Stakkelias Dacco Ill.
Juryen konkluderte til slutt med
at det var strihår dachsen Råtassen
Tiril til Kjell Håvard Horverak og
Åse Britt Frøystad fra Kristiansand
som fortjente tredjeplassen i årets
konkurranse, og en gavesjekk på
2500 kroner fra Breens.
Jakt & Fiske gratulerer prisvinnerne!

