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Indhold
Fra hvalp til vinder
Dette er
historien om
hvordan man
får ting til at
lykkes. Det er
historien om,
hvordan alle de
drømme, man
har, når
hvalpen er lille, bliver gjort til
virkelighed. Det er også en forklaring
på hvordan man får det til at lykkes.
Naturligvis står alle meninger,
synspunkter og gode råd for
forfatterens egen regning, men
netop deri findes måske styrken. Der
er ikke gjort forsøg på at gøre
tingene specielt objektive, snarere
tvært imod.
Jeg håber at heftet kan give
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Vi hører sammen
Udvælgelsen
Tryghed
Ingen rem
Apport
Forstår din hund dig
Fortsat apport
Gemmeleg
Sekundering
Dæk
Tidligt i vand
Det vanskelige markarbejde
Skal selv søge
Den første stand
Gør det rigtigt
Sekundering og ha
rer
Jagt og prøver
Rigtig fodring
Få og lange træningsture
Overblik og sportsånd
Hønsejagt
Efterskrift

Fra hvalp til vinder udgives af:
Kennel Storåens
Forside: Troldmarkens Abelone, sommeren 1996.
Bagside: Troldmarkens Abelone 6. vinder, Danmarksmesterskabet 1999.
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Skal man have en ordentlig jagthund, er der 2.
to væsentlige faktorer, som spiller ind. Den
ene er, at materialet altså hvalpen skal være
i orden, og så skal den opdrages rigtigt, så
det kan blive en værdifuld samarbejdspartner under jagten.
3.
Udvælgelsen
Det hele starter med at udvælge en hvalp.
Her er jeg altid meget omhyggelig. Jeg
stiller følgende krav til forældredyr og opdrætter.
1.
Forældrene skal have bevist deres
værd på prøve, hvilket for mig vil
sige minimum 1. pr. ÅK.
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Forældrene skal være jagthunde. Det
vil sige, at de skal bruges til praktisk
jagt. Jeg er nødt til at vide om hun
dene er anvendelige til jagt, da det
altid først og fremmest er en jagt
hund, jeg søger.
Hvalpene skal gå sammen med tæven. Jeg kunne aldrig drømme om at
købe en hvalp, hvor tæven i de sidste uger tages fra hvalpene, fordi
opdrætteren af misforstået godhed
over for tæven tager hende fra, fordi
hvalpene generer hende. De skal
genere hende, så

hun begynder at opdrage på dem. Det
er her hele dressuren grundlægges, og
mangler en hvalp denne grundlæggende opdragelse ”hjemmefra”, så er
dressurarbejdet alt for besværligt.
Hvis jeg har udvalgt min opdrætter i god
tid, ser jeg gerne på hvalpene, når de er ca.
fire uger gamle. Jeg udvælger mig gerne
en favorit, og hvis det er muligt også en
reserve. Så beder jeg opdrætteren holde øje
med hvalpene, han/hun går omkring dem
hver dag og kan lægge mærke til meget
mere, end jeg kan på afstand. Opdrætterens rapportering om hvordan hvalpene
udvikler sig, er gerne udslagsgivende for,
hvilken hvalp jeg vælger.
Jeg skal lige indskyde, at jeg ikke havde
den mulighed, da jeg udtog Abelone, men

jeg skulle på det tidspunkt have en ny
hvalp, og Kristians kuld var på daværende
tidspunkt det eneste engelsk/gordon setter
kuld, jeg kunne tænke mig at få hvalp fra.
Nu kunne man tro, at den hellige grav var
velforvaret, men jeg har i mine mange år
med hunde ofte oplevet at trods omhyggelig udvælgelse og fremragende forældredyr, har hvalpen, når den blev unghund,
alligevel ikke indfriet mine forventninger
til en jagthund, og jeg har måttet skille mig
af med den. Naturligvis stiller vi forskellige krav, og mine krav er nok større end
gennemsnitsjægerens; men jeg går meget
på jagt og har meget jagt, derfor skal mine
hunde kunne give mig oplevelser, og jeg
har ikke lyst til at tilbringe en jagtdag i
selskab med en middelmådig hund.

Hvis ikke hunden er topmotiveret til at arbejde for sin jæger, vil den ikke løse vanskelige opgaver som her,
hvor fjeldet viser sig fra sin mest barske side. Denne motivation skal skabes helt fra hvalpen er ganske lille.
Man og hund hører sammen i et og alt.
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Tryghed
Hvis vi ser os om i naturen er specielt
flokdyrs unger meget stærkt knyttet til
flokken, og det enkelte flokmedlem kunne
aldrig drømme om at forlade flokken. Det
kan ske at flokken udstøder eller dræber et
individ, som ikke vil samarbejde på flokkens præmisser, men et flokmedlem forlader aldrig flokken frivilligt.
Jeg tror denne viden er god at have i baghovedet, når man skal opdrage en hundehvalp. Skulle det ske at hunden på et eller
andet tidspunkt løber bort, må man uvægerligt stille sig selv spørgsmålet, hvorfor.
Vi jagtede engang for nogle år siden over
store jyske heder. Vi var vel fem jægere,
og det var hovedsageligt agerhøns det
gjaldt. To af os skulle levere det mest nødvendige nemlig hundene i form af hver sin
setter. Vi havde vel jagtet en times tid og
fået en fire-fem fugle på tasken, da en af
de ældste i det lille selskab slog følge med
mig og begyndte at snakke om hundene.
Pludselig sagde han: - Jeg kan se, du behandler din hund helt anderledes end M.
Jeg kiggede på, ham vendte svaret en omgang i munden og sagde: - Jeg prøver blot
at lære mine hunde, at det dejligste sted i
verden er her hos mig, hvis de ikke kan få
lov til at jage.
Derfor skal en lille hvalp have tryghed,
masser af tryghed og kærlighed, og jeg
forsømmer aldrig en mulighed for at snakke med hvalpen, kæle med den, lege med
den eller tage den og bære rundt på den. Vi
hører sammen.
Min gamle læremester West Jensen lærte
mig i sin tid, at man ikke behøver at lære
en hund ret meget blot den virkelig kan
det, man vælger at lære den. Det er en anden af mine grundpiller i opdragelsen, og
en af de ting, jeg lærer min hvalp lige fra
den første dag, er at respektere mig som
sin flokleder. Jeg vil have en lydig hund.

Når jeg kalder på den, skal den komme, og
når jeg fortæller den at der er noget jeg
ikke vil have den gør, skal den respektere
det. Siden hen forsømmer jeg heller aldrig
en eneste mulighed for at understrege det.
Med andre ord, så fortsætter jeg der hvor
tæven slap.
Jeg tror, mange gør den fejl, at de adskiller
det almindelige samvær og opdragelse. Nu

Hvalpen skal have tryghed, masser af tryghed.

skal der hygges, og nu skal der dresseres.
For mig er al samvær opdragelse. Jeg skiller det ikke ad, for det gør naturen heller
ikke.
I en ulveflok er det jo netop gennem den
daglige omgang flokmedlemmerne imellem at rangordenen holdes og
understreges, og netop fordi det hele tiden
understreges, undgår man problemerne.
Ingen er på noget tidspunkt i tvivl om,
hvem der bestemmer.
Side 5

Ingen rem
En anden af mind grundprincipper er, at
jeg næsten aldrig bruger rem i min dressur.
For det første mener jeg, det er en dum
hund, der ikke ved, hvornår den har rem
på, og hvornår den ikke har det. For det
andet findes der ingen hunderemme i
naturen, så jeg nøjes stort set med at lære
mine hunde, at remmen er noget vi bruger,
når vi skal flytte os fra det ene sted til det
andet, eller sagt på en anden måde.
Remmen er nøglen til oplevelse. Derfor
har jeg aldrig problemer med at få rem på
hunden eller at koble den.
Det eneste jeg stort set bruger rem eller en
snor til, er, når den skal lære sit navn
dagen efter den er arriveret på matriklen.

Jeg sætter en fire-fem meter tøjsnor på
hvalpen, sætter mig på hug og siger dens
navn blidt og roligt. Kommer den hen til
mig, får den ros og kærlig pleje. Kommer
den ikke gentager jeg, lidt mere bestemt,
samtidig med at jeg giver et overraskende
ryk snoren. Nu kommer hvalpen med
garanti stormende, og så skal der kæles og
nusses. Øvelsen gentages nogle gange, og
så ved hvalpen, hvad det er, jeg vil have.
Skulle det siden hen ske, at den overhører
min kommando, er jeg i tre tigerspring
over den, griber den i nakken, og knurrer.
Så går jeg lige nogle skridt bort, sætter
mig på hug, kalder på den og roser og
klapper og kæler for den, når den kommer.

En sammenrullet vante, en fjervinge eller en lille dummy er glimrende til at lege apport med. Jeg kaster
genstandene på græsplænen og opfordrer hvalpen til at komme med det.
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Apport
Det er naturligt for en hund at tage byttet i
munden og bære rundt på det. Det er også
naturligt for hunden/ulven at hente bytte
og aflevere det til flokføreren. Derfor er
det egentlig ikke så svært at få en god og
glad apportør, hvis man griber det rigtigt
an. I mine øjne skal hunden være en glad
apportør, den skal have lyst til det. På jagt
kan en rigtig vanskelig apportering kun
lykkes, hvis hunden virkelig har lyst til at
løse opgaven. På den anden side er der
også nogle ting, hunden skal. Den skal
samle apportemnet op, når jeg beder den
om det, og den skal holde på det, lige så
længe jeg vil have det. Derfor er der
følgende tre ting som jeg skal lære min
hundehvalp.
1. Lyst og glæde ved at hente og bringe
et emne til mig.
2. Den skal samle op, når jeg beder den
om det.
3. Den må ikke slippe det, før jeg giver
den lov.
Det første indpoder jeg i hvalpen lige fra
starten af ved at have forskellige emner at
lege med. En sammenrullet vante, en fjervinge eller en lille dummy. Jeg kaster genstandene på græsplænen og opfordrer
hvalpen til at komme med det, når den har
hentet det. Jeg bruger aldrig ordet apport i
denne fase og sammenhæng. Det er leg,
men det styrker samarbejdet, og giver hunden stor lyst til at apportere og en kolossal
tryghed. Den opdager at legen ikke slutter.
Jeg kaster vanten igen. Abelone udviste
lige fra starten en mægtig lyst til at hente
og bringe forskellige apportemner.
Punkt to starter vi med, når hvalpen er ca.
tre måneder. Til det formål bruger jeg et
stykke kosteskaft på ca 20 cm. Jeg lægger
pinden i munden på hvalpen, klapper den
og siger roligt: - Apport! Jeg tager pinden,
og gentager øvelsen en tre-fire gange ikke

mere. Hvalpen må aldrig blive ked af
situationen. I det hele taget har jeg i de
næste uger hele tiden pinden inden for
rækkevidde, så vi lige kan tage en tre-fire
øvelser mange gange hver dag.
Mit princip går ud på fire øvelser, tyve
gange om dagen. Efter få dage åbner
hvalpen villigt munden for at tage pinden.
I virkeligheden bygger det på Pavlovs
opdagelse af den betingede refleks hos
hunde. Hvis en bestemt øvelse gentages
tilstrækkelig mange gange ledsaget af et
bestemt signal, så kan hunden kun reagere
på denne bestemte måde, når den hører
signalet, i dette tilfælde ordet APPORT.
Så skal den lære at beholde pinden i
munden, til jeg giver den lov til at spytte
ud. Her tænker jeg igen i hundebaner.
Hvad er godt, og hvad er forkert. Det er
godt, hunden tager pinden og beholder den
i munden, men det er forkert hvis den
spytter ud før tid. Derfor roser jeg altid
min hvalp meget, når den sidder med
pinden, men jeg roser den aldrig, når den
afleverer. Det gør jeg heller aldrig i den
videre træning med den unge hund. Jeg
siger tak, og så er det fint.
Hvis jeg roste og klappede hvalpen, når
den afleverede, ville den få opfattelsen af,
at det var godt, og den ville så - meget
forståeligt - skynde sig at spytte ud for at
opnå den eftertragtede anerkendelse.
Når den sidder pænt med pinden, til jeg
siger tak, begynder vi at gå rundt i haven,
og hvalpen skal nu beholde pinden i
munden. Jeg roser, og skulle den spytte ud,
griber jeg straks ind, giver den pinden i
munden med en lidt bestemt besked. –
Apport!. Jeg arbejder ikke for længe af
gangen. Hvalpen må ikke blive træt af
øvelsen. Den skal i stedt styrkes i det
meget vigtige at arbejde for mig.
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ligvis

Dressur og opdragelse drejer sig om at
bibringe hvalpen og unghunden forståelse
for, hvad man gerne vil have den skal gøre, og hvad man ikke vil have den gør.
Altså hvad er rigtigt, og hvad er forkert.
Jeg er ganske overbevist om, at mange
hunde bliver frustrerede over at blive afstraffet for noget, de ikke er vidende om at
have gjort, eller sagt på en anden måde.
Naturligvis skal en hund lystre, og natur-

skal den irettesættes, hvis den
ikke efterkommer ordren, men det
må forudsætte, at hunden er fuldstændig klar over, hvad det er,
den skal gøre.
Fortsat apport
Apporteringsdressuren er en af hjørnestene
i arbejdet med hvalpen og unghunden. Det
giver en samhørighed og afhængighed, og
gribes det rigtig an, får hvalpen en utrolig
lyst til at arbejde for sin herre. Derfor er
apportering på programmet hver eneste
dag i månederne frem, indtil det tidspunkt
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hvor jeg mener, at den kan disciplinen.
Så snart jeg er ovre den første fase med
kosteskaftet, skifter jeg til dummyer med
fjer eller skind på.
Jeg gemmer fasanvinger og hareskind fra
efterårets jagter, og dummyerne laves af en
rundstok beviklet med at stykke gulvtæppe, som jeg så binder et par vinger eller et
stykke skind udenpå. Det er en realistisk
apporteringsgenstand. Den er ret blød, har
fjer eller skind og er så stor, at hvalpen er
nødt til at lukke munden ordentlig op og
holde ordentlig fast.
Naturligvis skal hvalpen lære, at APPORT! er en ordre, men det er lysten, der
driver værket. Derfor går meget af oplæringen ved hjælp af opmuntringer. Det er
ikke så svært, og da den fra lille af har
været vant til at tage dummyer i munden
samt at hente og bringe dem.
Jeg sætter altså først min vilje igennem,
når jeg ved, hunden kan det, jeg forlanger.
Hvis den pludselig ikke vil samle dummyen op, som den ellers har gjort 200 gange,
så tager jeg fat og siger: - Kan du så høre
efter og tage den! Eller hvis den pludselig
hellere vil støve rundt efter havens solsorte
end hente dummyen, så er jeg der igen.
Ellers går det på ros og opmuntring, og jeg
giver gerne opmuntringen en ekstra tand
ved at få hunden til at springe himmelhøjt
op og tage dummyen fra min hånd.
Men altså ikke noget med at ruske eller
rive i hunden, knibe den i øret eller lignende for at få den lært at tage apporten eller
samle op. Den aner jo ikke, hvorfor den
påføres ubehagelighederne.
Via denne form for dressur var Abelone i
stand til i syvmånedersalderen på få minutter at finde og bringe seks til otte apportemner, som var kastet inden for et område
på ca. 1.000 kvm. på en græsmark. Når
hun var færdig satte hun sig og så op på
mig og ”sagde”: - Skal vi ikke lige gøre

det en gang til.
Øvelsen SIT indlærer jeg som en naturlig
del af afleveringen. Jeg siger ordet hver
gang, hunden sætter sig for at aflevere, og
efter et stykke tid er det helt på plads. Med
hensyn til aflevering, så sidder mine hunde
altid lige foran mig og afleverer. Det er
naturligt på jagt, og jeg har øjenkontakt
med hvalpen under hele øvelsen. Renderiet
rundt om føreren stammer fra politihundedressuren, og det synes jeg ikke jægere har
ret meget at bruge til.
Når jeg kom hjem fra jagt, blev Abelone
lukket ud og fik lov til at stifte bekendtskab med fuglevildtet. Det var ikke ualmindeligt, at hun hentede fasaner og agerhøns en for en og bragte dem til mig, der
hvor jeg nu var i haven eller udhuset.
Da hun var otte måneder gammel, tog jeg
hende med på jagt en eftermiddag. Jeg
skød en pæn stor hare (Abelone havde da
aldrig set sådan en før). Den var ikke død
og lå og sprællede på jorden. Naturligvis
sprang hun hen til missen og var meget
interesseret, og så sagde jeg: - Apport!.
Hun kiggede en gang på mig dykkede så
ned, greb haren i nakken og kom med den
som den naturligste ting af verden, skønt
hun knapt kunne løfte den.
Det var også på den tid, vi begyndte på
grunddressurkurset. Ikke fordi vi ikke selv
kunne, men fordi hun og alle andre
unghunde har godt af at lære at være sammen med andre hunde og arbejde, selv om
15 andre hunde ser på. Det er meget høj
grad af udenomsmotivation.
Gemmeleg
I marken går opdragelsen på at lære at
holde kontakt, helst uden brug af fløjte, og
det klarer jeg normalt ved at lege gemme
med min hvalp. Jeg gemmer mig, og så
skal den finde mig. Det er en god øvelse,
som hurtigt lærer hvalpen at holde øje med
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Når den unge hund rigtig skal i marken og føres i fugl, så skal den være lydig, og den skal arbejde for
mig. Jeg vil ikke have jagt og tosserier på egen hånd.

I marken er et også vigtigt aldrig at spille
fallit. Ingen kan styre en jagthund på 100
m´s afstand, men hunden må blot aldrig
vide det. Derfor skal man ikke fløjte på
hvalpen, med mindre man er sikker på at
kunne kalde den til sig eller er indstillet på
at løbe den op og afstraffe den.
Så længe man ikke har fløjtet, har man
ikke forlangt noget. Fløjter man, skal det
gennemføres. Alt andet er ødelæggende
for dressuren. Har man problemer, så se at
få koblet på et passende tidspunkt og gå
hjem med hunden for at arbejde videre i
haven, så respekten genoprettes.
Sekundering
Intet er så irriterende på en prøve eller på
en jagt som en anden hund, der går ind
foran den stående og ødelægger situationen. Derfor skal den lære at sekundere, og
når jeg tænker efter, har alle minde hunde

de sidste 30 år kunnet kunsten. I virkeligheden er det ikke så svært, hvis man griber
det rigtigt an. En hvalp har altid naturlig
respekt for en ældre hund. Derfor er det
ikke så svært at lære hvalpen at stoppe op
på synet af en gammel erfaren hund i
stand.
Jeg griber det an på den måde, at jeg fører
hvalpen så tæt på den gamle, at jeg er sikker på, den har set den. Så kommanderer
jeg sit og binder den til en hegnspæl eller
en stok. Nu fjerner jeg mig, medens jeg er
fuldt koncentreret om hvalpen. Jeg beroliger den og roser den, og efter at situationen er afviklet, vender jeg tilbage til hvalpen og roser og klapper den.
Efter nogle gange på den måde kan jeg
normalt råbe hvalpen an, når den ældre
hund står. Den får lov til at sætte sig, og
jeg er fuldt koncentreret om, at hvalpen
skal kunne sidde alene tilbage på marken,
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medens jeg ordner paragrafferne med den
gamle hund. Den skal også forholde helt
rolig i opflugt og under skudafgivelse. Det
tager normalt ikke mange træningsture, før
hvalpen er klar over, at når den gamle tager stand, betyder det stop og ro, indtil den
får lov til noget andet.
Når den unge hunds jagtinstinkt på et senere tidspunkt vågner, er det min erfaring,
at denne respekt får en stående hund automatisk går over i en sekundering.
Jeg er også meget opmærksom på, at hvalpen ikke jager på øjnene. Et hvert tilløb til
at den løber efter større flyvende fugle
stoppes øjeblikkeligt. Uhensigtsmæssig
adfærd vil altid blive straffet og korrigeret
i en ulveflok, straks det sker og ikke uger
og måneder efter. På den måde forsøger
jeg helt at undgå, at hunden kommer til at
prelle.
På et eller andet tidspunkt i hvalpens liv
vågner jagtlysten. Hos nogle sker det tidligt, hos andre sent. Vi må naturligvis

Her er hundene kommet meget tæt på hinanden, og er
respekt for makkers stand ikke indøver grundigt fra
hvalp af, vil en situation som denne ofte blive ødelagt
p. g. a. jalousi hundene imellem.

stræbe efter hunde, som vågner tidligt,
men vi skal på den anden side også passe
på, for den unghund, der jagter i en meget
ung alder, er sjældent dresseret færdig.
Derfor har jeg den ufravigelige regel, at
min unghund, når den er begyndt at jage,
ikke tages med i marken, hvor der er vildt,

så længe den ikke er færdigdresseret.
Når den unge hund rigtig skal i marken og
føres i fugl, så skal den være lydig, og den
skal arbejde for mig. Jeg vil ikke have jagt
og tosserier på egen hånd.
Dæk
Disciplinen dæk er noget af det sidste, jeg
lærer mine hunde, og det er af den simple
grund, at hvalpen let kan opfatte dækdressuren som en straf. Derfor skal den være
helt tryg. Den skal kende mig fuld ud, og
den skal være glad for at arbejde for mig
bl. a. gennem apportering.
Når jeg indlærer disciplinen i hunden, er
jeg ligeglad med hvordan den ligger, blot
den ligger. Den skal nok senere selv finde
ud af at lægge sig i den mest hensigtsmæssige stilling. Jeg bruger fløjten lige fra
starten. Laaaaang fløjtetone = lægge sig
ned. Fløjtesignal efterfulgt af et venligt,
men bestemt greb i hunden, som får den
ned på jorden, skal ofte ikke gentages ret
mange gange, før den har forstået fidusen.
Jeg bruger meget venlighed, mange klap
og rosende ord. Aldrig hård tone, så hvalpen tror jeg er gal, og det er en straf, som
den udsættes for. Hvad har den gjort galt?
Nej intet, den ved blot endnu ikke, hvad
man vil have den til at gøre. Derfor kan
den heller ikke forstå straffen.
Dækøvelse bør ikke gentages for meget,
men man kan stille og roligt arbejde med,
at hunden bliver liggende længere og længere tid, inden man kalder den på plads.
Den skal blive liggende lige så længe, man
vil have den til det.
Tidligt i vand
Og så er der selvfølgelig vandet. En hvalp
bør i vand så tidligt som muligt, og har
man fået den i den varme årstid, er det blot
med at komme i gang. Vandpassion er
forskellige fra hund til hund, og man skal
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ikke presse det igennem, men er den lidt
utryg ved det våde element, må man selv
med i baljen for at berolige hvalpen. Jeg
havde ikke haft Abelone i mange dage før
vi var forbi mit vandhul, og den gamle
hund ville have sig en badetur. Abelone
hoppede frem og tilbage på bredden, stak

Hvis hunden skal blive glad for vandarbejdet og
senere kunne yde den nødvendige hjælp på andejagt,
så skal hvalpen vænnes til det våde element så tidlig
som muligt. Her er det en und ruhår, som viser
glimrende apport af due fra vand.

en pote i vandet. - Jeg vil ikke lades tilbage, sagde hund, hoppede resolut i baljen
og svømmede ud til den gamle. Siden har
der ikke været vandproblemer. Hun er
uden betænkning hoppet i iskoldt vand.
Hun er sprunget på hovedet i brede åer
med stærk strøm, og hun har knoklet omkring i rørbevoksninger, men naturligvis er
det ikke alle, det går lige så let med.
Men husk. Det vigtigste af alt er, at hunden hele tiden er klar over, hvad det er, du
vil have den til at gøre. Og så skal den kun
have et i hovedet, at behage dig. Den skal
gnistre af lyst til at arbejde for dig.

”Ingen kan bedre lære en hvalp jakt, end
den er i stand til å lære sig selv, når den
bare får anledning til å utnytte sine medfødte anlegg og benytte naturens egen opplæringsmåte. Problemet bliver derfor
egentlig ikke å lære hvalpen jakt, men ikke
å hindre den i å lære sig selv jakt.” Ejnar
Tønsager ,1965.
Det er kloge ord fra en mand, som havde
arbejdet med fuglehunde i mere end 60 år,
men hvis det skal lykkes at give hunden
optimale muligheder for at lære sig selv at
gå på jagt, er der lige nogle forudsætninger, som skal være i orden.
Hunden skal være lydig, så den samarbejder med sin herre (er behandlet i afsnit 1
og 2) og ikke jager for sig selv.
Man skal bibringe hunden en forståelse
for, hvad det er, man gerne vil have den,
og hvad man absolut ikke vi have den til.
Man skal undgå alvorlige fejl, for de kan
være vanskelige at rette senere hen.
Man skal have et terræn med en passende
bestand af agerhøns.
Skal selv søge
Hvornår hunden skal føres i marken, er
forskelligt fra individ til individ. Nogle er
tidligt modne, andre lidt længere om det.
Jeg mener, at en unghund senest i 8-9 måneders alderen skal udvise lyst til at jage
og afsøge terrænet, og inden den er et år
gammel, skal den stå for fugl. En hund
som er længere om at vågne, skiller jeg
mig ganske enkelt af med. Den gider jeg
ikke spille mit liv og min tid på. Til gengæld har jeg ikke hastværk med at få
unghunden i terrænet og tælle stand. Den
er vel født med egenskaben, så det er bedre
at vente, til brikkerne er på plads inde i
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hundens hoved, og grunddressuren er helt i
orden.
Jeg tror, mange har problemer med deres
unghunde, fordi de fører dem alt for tidligt
i marken, og det hele går i ”kage”, fordi
hunden er umoden eller ulydig.
Som tidligere nævnt søger jeg gerne efter
hvalpe, som er født om foråret eller i forsommeren. Det betyder nemlig, at jeg kan
føre dem i marken det følgende forår, når

hønsene er udparrede. Parhøns er efter min
opfattelse det bedste at oplære en unghund
på. De sidder spredt i terrænet og holder
godt for hunden.
Naturligvis fødes der hvalpe på andre tider
af året, og her må premieren nødvendigvis
foregå i sensommer og det tidlige efterår,
når markerne er høstede og agerhønsene
endnu holder godt. Men forudsætningen er
et terræn med agerhøns på. At gå med fugSide 13

lehund på marker uden agerhøns er som at
spille tennis uden bolde. Det blive kedeligt
i længden, og man lærer for lidt. Det kunne naturligvis være fristende at udsætte
høns til hunden, i så fald skal de have været udsat så længe, at de reagerer helt som
vilde. En unghund hverken kan eller må
oplæres på nyudsatte fugle. I bedste fald
lærer den ingen ting. I værste fald bliver
den ødelagt. Fasaner gemmes til senere.
Hunden kan tids nok lære at søge ved hegn
og gå i beplantning, og det er altså her de
er, med mindre man har gode roemarker.
Det er også et eller andet, som tyder på, at
en hund, som er oplært på agerhøns, ikke
har problemer med fasanerne, medens det
modsatte ikke er tilfældet.
Jeg er af den klare opfattelse, at jeg ikke
skal lære hunden søg. Den skal lære sig
selv søget gennem erfaring. Jeg slipper
hunden på en passende stor mark i modvind og lader den søge. Kniber det med at
komme på tværs og lave noget, som ligner
krydssøg, kan jeg flytte mig og derved ved
min position på marken gøre hunden begribelig, hvor jeg gerne vil have den til at

søge hen.
I det hele taget er førerens position i marken meget vigtig. Hvis man vi vide, hvordan man skal gå, skal man forestille sig, at
man selv er hund og skal modtage alle
færtindtrykkene fra marken. Alt efter vinden skal man således gå midt på, i venstre
side eller i højre side af marken.
Forhåbentlig bringer den sig i kontakt med
fugl, som i mange tilfælde vil resultere i
stødning de første gange. Det kommenterer jeg ikke, men preller den råber jeg op
og stopper den. Jeg vil ikke have, den løber efter fuglene.
Den første stand
Efter nogle ture sker det pludselig en dag.
Hunden bliver lav i ryggen, sniger sig
frem, eller hugger rundt i en forrygende
stand som ramt af lynet. Når jeg tænker
efter, har jeg ikke de sidste 25 år haft en
hund, som ikke af sig selv gik i stand i 810 måneders alderen. Abelone tog sin første stand et par dage efter, hun var blevet
10 måneder.

Det er det skønneste øjeblik man kan opleve som dressør. Unghundens første fugletagning, intet over, intet ved
siden af.
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Hun søgte ivrigt på en stub i det lave sollys en martseftermiddag. Efter nogle slag
snurrede hun rundt og var komplet i stand.
Jeg roste hende hele vejen frem. Det var jo
det, jeg var glad for, hun gjorde. Det skulle
jeg fortælle hende. Hun var dybt koncentreret. Jeg stoppede nogle meter bag hende
og lod hende stå yderlige et lille stykke tid,
inden jeg kommanderede: - Ja! Hun røg
frem til kanten af en lille pløjemark, tværs
over denne, slog et lille slag under vind,
for så at kaste sig rundt på grænsen til
græsmarken. Det er en næsten ubeskrivelig
lykkefølelse der gennemstrømmer mig.
Disse få sekunder før det hele måske lykkes er fantastiske. Hjertet slår næsten over.
Hårene rejser sig i nakken. Det risler ned
ad ryggen. - Rolig - rolig. Nu skyndte jeg
mig op til hende og kommanderede hende
frem. Fuld speed, 12 meter lige på et par
høns, som hun fik lov til at følge 10-15
meter, inden jeg stoppede hende.
Jeg danser "krigsdans". Jeg opfører mig
tosset. Jeg er ellevild. Jeg kalder hende hen
til mig, omfavner hende og ruller rundt på
marken sammen med hende. Eventuelle
forbipasserende på den nærliggende kommunevej må helt sikkert tro, at det er en
person, der lige er sluppet ud fra en galeanstalt. Men jeg er ligeglad. Det er det
skønneste øjeblik, man kan opleve som
dressør. Unghundens første fugletagning,
intet over, intet ved siden af.
Næste morgen gentog hun kunststykket,
blot med den ændring, at hun nu havde
fuglene i ét hug og kun fik lov til at følge
nogle få meter, før jeg stoppede hende.
Nu vil en del sikkert hævde, at det var
fordi det var hende, talentet o.s.v. Men helt
ærligt, så kan jeg ikke huske, at hændelsesforløbet ikke har været sådan med en
unghund. Mine hunde står af sig selv, og
de bliver stående. Jeg kan kun forklare det
med en ting, opdragelsen. Jeg tror, at bin-

dingen er så stærk mellem mig og hunden,
at hunden, når den finder første gang, helt
bevidst bliver stående, fordi den vil vise
mig, hvad det er den har fundet. Den har
fundet fugl til mig.
Gør det rigtige
Nu er et for alvor, man skal passe på. Det
er så fristende at tage i marken med
unghunden hver dag, hvis man har terræn
til det og se den tage stand, men det er
temmelig uinteressant at tælle stand. Det
hunden skal lære sig er at finde fugl og
bringe dem for skud. Derfor behøver man
ikke tage i marken med hunden mere end
en, højest to gange i ugen. Den unge hund
må aldrig blive træt af at komme i marken.
Til gengæld kan man godt træne koncentreret, når man er der ude og give unghunden flere situationer. Det er gentagelserne,
inden for kort interval hunden lærer noget
af. Hunden husker i virkeligheden fantastisk godt, hvad den får ros for, hvad det er
dens herre gerne vil have, den skal gøre.
Og gentages ros og handling blot nogle
gange i løbet af en times tid eller en eftermiddag, så er grunden lagt til rigtigt samarbejde.
Jeg tror, at når hunde laver fejl, så skyldes
det i mange tilfælde, at det os mennesker,
som gør noget forkert, så hunden bliver
usikker og ikke helt ved, hvad vi vil have
den til. Lad os prøve at analysere situationen omkring standen. Hunden skal tage
stand. Det er godt. Den skal holde standen
og følge op. Det er godt. Den skal rejse
fuglen og forholde sig roligt i opflugt. Det
er godt. Den må ikke forfølge. Det er
skidt.
Når den unge hund står, og forsøger at
følge op, høres ofte: - Var sig! eller – Pas
på! Hu-ha. Far er vred, hvad er det som er
galt? Tænker hunden og bliver usikker.
Det var meget bedre, hvis man vil sige
noget, at støtte hunden med et venligt: Side 15

glad og strammer sig op.
De fleste unge hunde rejser villigt deres
fugl. Når fuglen kommer i luften lyder det:
- DÆÆK!, og hunden bliver voldsomt
forskrækket og tænker: Hvad f.. er her
galt? Skulle jeg jage fugl op, eller skulle
jeg ikke jage fugl op? Endnu værre bliver
det, hvis hunden har fået lov til at prelle
mange gange og så pludselig ikke må længere. Jeg skal forbigå de udtryk og midler,
som normalt bringes i anvendelse, men
ikke så underligt, hvis hunden siger: - Rejse fugl, nej tak. Det kan du selv gøre. Jeg
skal ikke have bank eller skældud.
Hunden skal opmuntres til at rejse fuglen.
Det er jo fint. Den får lov til at følge nogle
meter, så siger jeg venligt, men bestemt: Sit! Eller fløjter. Respekterer hunden ikke,
så venter jeg nogle meter mere, og så kommer brølet, men så ved hunden godt, at det
er, fordi den forfølger (det har jeg jo aldrig
tilladt), eller fordi den overhører min ordre
om at sætte sig.
Nu kommer det næstvigtigste. Jeg hidser
mig ikke op i terrænet. Her skal vi være
glade. Jeg kobler, går hjem og tager en
gang grunddressur med ikke mindst sit og
dæk.
En genvej til indlæringen kan være fiskestangsmetoden. Her har man under kontrollerede forhold hjemme på græsplænen
mulighed for at kommunikere med den
unge hund. Den kan lære at forholde sig
rolig på synet af fjervingen (stand), den
kan lære at springe frem på kommando, og
den kan lære at sætte sig, så snart fjervingen er i luften.
Abelone var meget hurtig helt i orden for
fugl, rejste villigt og satte sig uden indblanding fra min side. Hun vidste, det var
det, jeg ville have hende til at gøre. Dette
beviste hun, da hun tog sin første 1. UK.
Efter at have holdt standen fint rejste hun
prompte og raskt en halv snes meter frem

Fiskestangsmetoden kan være en genvej til at få
fuglearbejdet i orden.

og vippede parhøns ud af græstotten. Fuglene havde næppe slået tre vingeslag, før
hun kurede ned i navlestilling og forholdt
sig komplet rolig under skud, selv om
makkerhunden kom stormende forbi og
prellede langt.
Sekundering og harerne
Jeg har tidligere omtalt, hvordan jeg forbereder hvalpen på sekundering, men det er
yderst vigtigt, at hunden kan og vil dette,
når vi jager med flere hunde eller deltager
på prøve. Sekundering er en rest fra floklivet. Det er et udtryk for samarbejde mellem hundene i flokken, men netop her ligger også problemet, for når vi kommer på
jagt eller på prøve, slippes hunden normal
med fremmede hunde. Det er altså en hund
fra en anden flok, den samarbejder man
ikke med, den konkurrerer man med.
Derfor må dressuren være så håndfast, at
sekunderingen mere har karakter af respekt
for makkers stand.
Når min unge hund har haft nogle fugletagninger, som har været rimelig i orden,
tager jeg den ud sammen med gammelhunden (den, som ikke har to hunde, må ud og
træne med en erfaren makker).
Når den gamle får stand, venter jeg og ser.
For det meste opdager hvalpen det og
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stopper. Det har den jo lært den skal. Den
får ros, og efter nogle gange, går den normalt i stand på synet af den anden stående
hund. Den sekunderer. Det er altid et flot
syn, når den ene hund sekunderer den anden, og under jagten er det med til at give
oplevelsen endnu en dimension.
Men pas på. Den unge hund skal ikke for
ofte jage sammen med en gammel. Den
skal lære selv, den skal arbejde selv, og
den må ikke blive for glad for sekunderingen. Det er jo ingen præstation i sig selv.
Med Abelone var det ikke noget problem.
Hun har aldrig været afhængig af andre
hunde og jagtede fra ganske ung helt for
sig selv, men min gamle engelske setter
var modsat meget afhængig af makker det
første års tid.
Enhver unghund har altid en aftale med en
hare om et rask lille kapløb, og føreren er
aldrig informeret. Det med harerne, er ofte
noget af det, som tager længst tid for mig,
for jeg vil nemlig også have en hund, som
rask og frisk apportere en trebenet hare.

Derfor bruger jeg aldrig de grove metoder.
Jeg gør naturligvis lige fra start af hunden
opmærksom på, at jeg er stærkt utilfreds
med, at den løber med hare, men det er
igen gentagelserne, det drejer sig om. Jeg
bliver ved og ved. Jeg prøver på et tidspunkt at finde et sted med mange harer, så
præsentationen kan gentages flere gange
Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at jeg med
”grovfilen” kunne ordne det meget hurtigere, men hvordan vil hunden så reagere,
når jeg senere beder den forfølge og apportere en hare. – Nej tak, jeg skal ikke have
bank. Jeg har normalt mine hunde i orden
for hare, når vi når til åben klasse, men
ikke altid. De to sidste har været tre år,
inden de var harerne. Men pludselig en
dag, så stopper de på min ordre, og næste
gang smider de sig helt af sig selv. De har
lært, at jeg ikke vil have, de løber efter
hare, uden jeg giver ordre til apport.
Nej, det er ikke altid så let at få forklaret
hunden, hvad det er, man gerne vil have
den til at gøre.

Det er altid et flot syn, når den ene hund sekunderer den anden, og under jagten er det
med til at give oplevelsen endnu en dimension.
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For mig er og bliver jagten det vigtigste.
Ikke sådan at jeg ikke gerne vil vinde en
prøve, men for mig er prøverne et middel
til at nå den så perfekte jagthund som
muligt, og gennem prøverne tvinges jeg
til at gøre mit arbejde ordentligt og holde
min hund i topform.
Mine forberedelser begynder et godt
stykke tid før, det rigtigt går løs. Om
foråret er det i slutningen af februar og
om efteråret i begyndelsen af august. I de
såkaldt stille perioder, bruger jeg cyklen
lidt og laver apporttræning, for at holde
hunden beskæftiget. Nogen egentlig kon-

ditionstræning er der ikke tale om. For det
første er det skadeligt for hunden at lade den
løbe i galop ved siden af cyklen. For det
andet tror jeg ikke, at de hunde, som jeg
stræber efter, fysisk får mere ud af at løbe
ved cyklen, end jeg selv gør ved en strøgtur
på gågaden i Herning. Konditionen kommer
af sig selv, hvis hunden har jagtlyst nok, og
man selv har terræn nok. Det sidste har jeg,
og det første stræber jeg efter at få. På den
anden side skal man altså ikke gøre sig store
forhåbninger om præmier og hæder, hvis
man ikke har den rigtige hund og tilstrækkelige trænings- og jagtmuligheder.
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Rigtig fodring
Noget af det, jeg lægger meget vægt på, er
korrekt fodring. Lad det være sagt med det
samme. Bruger man kun sin hund til et par
timers jagt hver lørdag i jagttiden, så kan
man stort set fylde hvad som helst i vovsen. Den skal nok klare sig, men for den,
som stiller store krav til sin hund, med
hård jagt hele dagen og måske flere gange
om ugen og ønske om toppræstationer i
store konkurrenceklasser, hvor der måske
skal mange og lange slip til, før det hele er
afgjort, da må der et kvalitetsfoder til.
Et kvalitetsfoder er et foder med højt indhold af fedt og med stor biologisk værdi,
dvs. omsættelighed. Sagt på en anden måde, hvor meget kommer der ud i den anden
ende. Jo mere, jo ringere er foderet. Med
hensyn til korrekt fodring og hundens behov kan jeg henvise til ”Jæger” nr. 10/99,
hvor jeg har skrevet en meget stor artikel
om emnet.
Hvad der imidlertid er lige så vigtigt er
vanding. Det er også nærmere beskrevet i
artiklen, men det går i al sin enkelthed ud
på, at jeg via suppe, vand med lidt opslæmmet leverpostej, lidt foder med vand
over osv. lokker en ekstra halv – trekvart
liter vand i Abelone hver morgen i trænings- og konkurrenceperioderne. På den
måde har hunden sin væskebalance i orden, og ingen ser mig slæbe rundt på vandflasker og dunke i terrænet under prøverne.
Få og lange træningsture
Jeg er ingen ynder af klattræning. Naturligvis kommer mine hunde ud flere gange
om dagen, men det er ikke det samme
som, at de slippes i terrænet hver dag. Jeg
vil meget hellere træne ordentlig et par
gange om ugen end. f. eks. tre kvarter hver
dag. For det første bliver hunden træt af al
den pjattræning, og for det andet giver det
intet til muskler og kredsløb. Når hunden

får lov til at arbejde sig helt ud eller jage i
flere timer i træk, får den belastet og trænet kredsløbet. Musklerne får styrke og
udholdenhed, og overflødigt fedt arbejdes
væk.
Alt for mange hunde er overvægtige, også
når de møder på prøve, og der er egentlig
ikke noget at sige til, at de ikke holder til
ret lang tids afprøvning eller jagt, og det er
altså udholdenheden både den fysiske og
den psykiske, man har brug for under en
lang dags jagt eller en stor vinderklasse.
Koncentrationen skal stadig være i top i
sjette slip kl. 16.15. Her er der virkelig
mange hunde, der går ned, og det er her,
den veltrænede hund afgør konkurrencen
til sin fordel.
Når jeg træner om efteråret har jeg altid en
død agerhøne i lommen, som jeg kaster
efter hver situation. Til at begynde med
sørger jeg for, at den unge hund er i ro,
inden den døde fugl kastes, men den ruti-

Apport!
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Dommeren giver kritik på en efterårsvinderklasse.

tinerede vil jeg gerne provokere. Jeg kaster
den med det samme, kaster den lige hen
over hovedet på hunden eller lader den
dumpe ned på klods hold. Alt sammen
tjener det til at træne ro i opflugt og skud
og vente med apport til ordre gives.
Overblik og sportsånd
Det er naturligvis vigtigt, at man træner
sammen med nogen. For det første skal
hunden være vant til at være i slip med en
makker, og den skal også være vant til at
gå bag ved i snor og se de andre hunde
arbejde. Det er et særdeles vigtigt træningselement, som man ikke må udelade.
Mange hunde går ned på, at en prøve er
noget helt andet, end hunden er vant til.
Nar der skal skydes fugl for hunden, og
her tænker jeg først og fremmest på den

unge hund, er det en god idé de første gange at have en kammerat med til at passe
den del af arbejdet. Så kan man selv koncentrere sig om hunden. Hunden kan nemlig godt mærke, om farmand har flyttet
noget af koncentrationen fra den og over i
pegefingeren.
Samme fremgangsmåde bruger jeg på hønsejagterne op til prøverne i jagttiden. Ikke
sådan at jeg ikke selv skyder for mine hunde, men jeg beder gerne en god jagtkammerat holde sig til mig, så han kan skyde
først, og jeg selv så tænker mere på hunden. Det gælder om at gøre alt med omtanke og investere lidt tålmodighed i mange
års samarbejde på jagt.
Efter en god situation må man godt tage
den lidt med ro og få hunden ”ned” igen. I
det hele taget skal man bevare roen og
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overblikket. Hvis der opstår problemer
under træning og på jagt, så lad være med
at gå helt grassat på hunden. Find et andet
sted og tidspunkt at dressere på.
Det er også vigtigt, at man forbereder sig
rigtigt op til selve prøven. En hund som
Abelone skal f. eks. have en lang og god
træningstur dagen før. Hun har simpelthen
så meget overskud og konkurrenceinstinkt
i sig, at hun ikke må være for ”sulten”. Jeg
er egentlig overbevist om, at hun ville være bedst, hvis hun fik lov til at gå på jagt
de fem af ugens syv dage og vel at mærke
med flere timers sliptid hver dag.
Man skal også tage den med ro på selve
prøvedagen. Prøv at få det hele til at lige
en træningstur mest muligt. Prøv at bevare
roen, og forsøg at få den til at forplante sig
til hunden. Hunden har en fin sans for, om
føreren er i balance, og førerens eventuelle
nervøsitet forplanter sig straks til vovsen.
Prøv også at udvise god sportsånd under

Prøv at bevare roen, og forsøg at få den til at
forplante sig til hunden. Hunden har en fin sans for,
om føreren er i balance.

selve prøven. Hvis din hund ikke sekunderer, så få den stoppet, og slip den ikke
igen, før dommeren beder dig om det.
Hvis makkerens hund er årsag til, at noget
ødelægges for din hund, så er det naturligvis ærgerligt, men lad være med at overfuse ham/hende, men tag med et smil mod
den undskyldning, du med garanti får.
Undlad også at lufte din utilfredshed, hvis
dommeren ikke lige synes, at din lille Hassan er verdens bedste hund. Det kan jo
være, at han har ret, og han er i hvert fald i
den magtposition, der gør, at han bestemmer. Er der noget, du ikke forstår, så kan
du sikkert spørge høfligt på et velvalgt
tidspunkt, og jeg er sikker på, du får en
god forklaring. I de nu over 25 år, hvor jeg
har dømt på vore markprøver, har jeg i
hvert fald aldrig undladt at forklare yderligere, hvis en hundefører har henvendt sig i
en pause eller på et for prøvens afvikling
passende tidspunkt.
Når du nu er kommet igennem alt dette, og
hunden har bestået apporteringsprøven og
fået sin 1. pr. i åben klasse, så skulle du
gerne have materialet til at få dig en god
jagthund, som du kan have glæde af mange år frem i tiden. Eneste forudsætning er,
at hunden virkelig kommer på jagt. Ingen
hund kan samle sig erfaring og rutine ved
at stå i hundegården, løbe ved cyklen eller
blot blive trænet ,uden bøssen er med.
Hønsejagt
Ami havde stand ude på stubben, Applaus
sekunderede. – Avance! Høns kom på vingerne. En stærk flok, der hurtig var i fart.
Skud bragede. Høns fløj videre, og høns
faldt til jorden. Hjernen prøvede at holde
styr på det hele, og så ro. - Apport!. Få
øjeblikke efter stod vi med dagens første
høns, som kunne hænges i galgerne. Bertel
fik en og Thomas to. Hundene blev
klappet og fik ros.
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Så er det lige før, der kommer fugl i luften.

Nogle af hønsene var blot fløjet over i
kanten af kartoflerne, så vi valgte at tage
denne chance med det samme. Ami fandt
dem hurtigt, Thomas fulgte med, og så
havde vi endnu en høne på tasken. Det var
en begyndelse også bedre end ventet, og
det var en begyndelse, som satte niveauet
for resten af dagen. Hvem vil nøjes med
det næstbedste.
Kristian ville gerne give Ami en pause, så
vi byttede hende ud med Abba, som bestemt ikke havde fået mindre energi af at
se på de to andre. I et kolossalt tempo nærmest fløj hun over stubben, og det var måske godt, der ikke var flere fugle på marken, for jeg er ikke så sikker på, at hun
ville kunne have klaret dem de første minutter, hvor hun var mere vilddyr end kultiveret sportshund. Langt ude for enden af
kartoflerne lettede en minde flok og fløj
ind over heden. Den lå åbenbart let, for der

var ingen hunde i nærheden.
Vi kaldte hundene ind og trak ned under
vinden for at få de bedste forhold i heden.
Det er ikke enhver hund, som kan jage i
hede. Her er ingen faste grænser for søget,
og bakkeknolde og små sænkninger får
vinden til at svinge og dreje på de mærkeligste måder. Her kommer hunden med de
naturlige instinkter og et naturligt søg til
sin ret. Her gælder det om at finde vinden,
lægge sig på den og bruge den rigtigt i
forhold til terrænets beskaffenhed. Her
kommer den i mere end en forstand ”store”
hund til sin ret.
Applaus og Abba kunne. Man kunne virkelig se, hvordan de nød at jage under mere frie forhold. De jublede over hedebakkerne, søgte lang ud, blev borte i lyngen,
fandt vinden og kom susende tilbage for
blot at fortsætte i den modsatte retning.
Det var næsten som at gå i højfjeldet.
Abba gik på tværs langt ude. Hun gik bag
om en fyrbusk og kom ikke til syne igen.
Vi gik ud mod busken, Kristian og jeg.
Der var langt, men hun var, hvor vi regnede med. Et stykke bag busken stod hun
halvt skjult i den endnu blomstrende lyng.
Hun fik lov til at gå frem, slog et slag ned
under vind og røg så lige ned i en lyngtot
og vippede en enkelt høne ud af den. Hun
satte sig prompte. Kristian skød, nogle
enkelte fjer drev i den lette vind. - Apport!,

Hundene har bragt fugl på tasken
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og så havde Abba også bragt fugl på tasken.
I kanten af heden fandt vi yderligere et par
fugle, og så var det ned gennem den store
kartoffelmark, inden vi ville slutte med
brakken før madpakkerne kaldte.
Efterskrift
Skulle du gennem læsning af mine fire
små artikler have fået lyst til at deltage i
hundesporten, så skal du være klar over, at
den autoriserede jagthundesport i hvert
fald er som at spille mindst i 1. division.
Det betyder også, at ikke enhver hund kan
bruges, og ikke enhver hund kan vinde.
Det er desværre sådan, at det kun er ganske få hunde, som efter ungdomsårene
holder et niveau, som kan bringe dem ind
på ”sejrsskamlerne” ved de store prøver.
Derfor skal du også udvælge din hvalp
med omhu. Læs klubbens årbøger grundigt, og læg mærke til, hvilke hunde det er,
der klarer sig. Find ud af, hvor de kommer
fra (stamtavlerne), og hvem der opdrætter
dem. Når der så næste gang viser sig hvalpe af den eller de samme afstamninger, så

prøv om du kan få en af dem.
Du skal også være indstillet på skuffelser.
Der er ingen garanti med købet, men chancen er alt andet lige større, hvis der ligger
dokumentation for, at det den eller den
stamme, der bliver ved med at gøre sig
gældende. Får du en hund, som viser sig
ikke at holde mål (det viser sig gerne, når
den er omkring et par år) så bør du skille
dig af med den og få dig en ny.
Din hund kan sikker blive en rimelig god
jagthund og dejlig familiehund, men fordi
den er verdens bedste klappehund, er det
altså ikke sikkert, den har evnerne til at
klare sig i den skrappe konkurrence.
Dansk Gordon Setter Klubs æresmedlem,
Johan B. Steen, skriver i indledningen til
sin bog Jegeren og han hund: ”Når man
først har oplevet den store hund, bliver den
middelmådige ganske uinteressant, den
fjumrer af gårde – et grimt sår i fjeldet.
Lad gå, at den gør det så godt, den kan.
Den kan bare så lidt. Hvorfor også bruge
høstfjeldet til at opleve middelmådighed?
Livet er for kort og for værdifuldt til at
skulle smudses til af det næstbedste.”
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Vi når toppen i 1999. Abelone er tre år. Vinder Dansk Gordon Setter Klubs
efterårs vinderklasse og placeres på Danmarksmesterskabet.
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