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de bedste
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Som nogle af de meget få hunderacer i verden, ﬁk Retrieverracerne navn efter de
egenskaber som var grundlaget for deres opståen. “To Retrieve” betyder kort og
godt “at bringe noget tilbage” - at apportere.
For at bevare og forbedre disse egenskaber, opfandt man, i England for mere end
100 år siden, markprøverne. Gennem markprøver ønskede man at ﬁnde de bedste apporterende jagthunde, for der igennem også at ﬁnde de bedste avlsdyr, så
man kunne bevare Retrievernes ry som værende de bedste apportører af samtlige
jagthunderacer.
Der må aldrig kunne stilles spørgsmålstegn ved, at en markprøvevinder eller en
markprøvepræmieret hund, også er en fremragende jagthund. Sagt med andre
ord skal der være respekt og forståelse for, at markprøverne også ﬁnder de bedste
jagthunde og avlsdyr, for uden denne respekt har markprøverne intet formål
udover at underholde de tilstedeværende.
Respekten skal ikke kun ﬁndes hos deltagerne på markprøverne, men
så sandelig også, og måske først og fremmest, hos den “almindelige jæger”. Det er jo den almindelige jæger, som skal købe ﬂertallet af vore hvalpe, og opstår der i disse kredse, først tvivl om markprøvernes anvendelighed til at ﬁnde de bedste jagthunde, så risikerer
man i første omgang problemer med afsætningen af hvalpene, men i
yderste konsekvens kan det betyde afslutningen for Retrieverne som
jagthunde.
Netop på dette område er der ved at opstå et alvorligt problem i England.
Respekten - tvivlen om, at markprøverne også ﬁnder de bedste jagthunde, har vel altid eksisteret i
visse kredse. Som oftest blandt misundelige jægere, som ikke var i stand til selv at træne deres egne
hunde op til bare en rimelig jagtlig standard.
Men kredsen af kritikere er gennem de senere år
blevet kraftigt udvidet, og det har givet genlyd i
jægerkredse i England, at man nu blandt kritikerne
ﬁnder gamle, og meget respekterede markprøvefolk. Personer som tidligere har trænet og ført adskillige champions og markprøvevindere, og som
før hen hørte til blandt de førende markprøvefolk
og opdrættere.
Kritiken går først og fremmest på, at afviklingen
og bedømmelserne af markprøverne efterhånden
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fjerner sig mere og mere fra jagt, hvor kravene til de
vildtﬁndende egenskaber nedprioriteres, hvor imod
kravene til hundenes træningstilstand forøges.
Problemet er simpelthen, at markprøverne ikke
mere afgøres på hvilken hund der er bedst til at
ﬁnde vildt, men udelukkende på om en hund kan
dirigeres eller arbejde ude på helt urealistiske afstande, som intet har at gøre med de krav der stilles
på jagt.
Populært sagt afgøres markprøverne ikke mere på
hundenes arvelige egenskaber, men udelukkende
på de egenskaber føreren er i stand til at bibringe
sin hund gennem træning (og disse egenskaber er
som bekendt ikke arvelige).
Tænk på, at uanset om en hund aldrig modtager
nogen form for træning, så vil den avle nøjagtig de
samme afkom. Det, at en hund er veltrænet gør den
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ikke til et bedre avlsdyr, “kun” til en mere behagelig -, og i nogle tilfælde også mere effektiv jagtkammerat.

Tabuemne

Problematikken har indtil videre været lidt af et
tabuemne i England, men her i foråret 2006 har de 2
førende jagtmagasiner i England - “Shooting Times”
og “Shooting Gazette” behandlet emnet indgående
gennem ﬂere artikler, og det har fået rigtig mange til
at komme på banen.
Bl.a. fortæller en terrænejer, at han, efter megen
overtalelse, havde inviteret en Retrieverklub til at
afholde en markprøve på hans terræn, ja han havde
endda stillet jagten til rådighed for klubben gratis.

skulle henføres til reglen i markprøvereglementet,
hvor støjende føring omtales som en alvorlig fejl.
De gamle dommere er enige om, at en sådan fører
skulle have en advarsel og ved gentagelse udelukkes af prøven.
De 2 jagtmagasiner har også lavet en rundspørger
blandt mange af landets herregårdsskytter, og her
viser det sig, at man rigtig mange steder simpelthen
ikke ønsker markprøvehunde med som apportører
på jagterne, fordi de, som de siger, ikke kan ﬁnde
vildt.

Da jagten var slut meddelte dommerne, at de ikke
kunne udnævne en 1. vinder. Ikke fordi der manglede fugle, og ikke fordi hundene havde vist manglende vildtﬁndende egenskaber, men udelukkende
fordi, afstandende hundene skulle arbejde på, ikke
var lange nok efter dommernes mening.
Terrænværten meddelte herefter, at det var sidste
gang han stillede sit terræn til rådighed for afholdelse af en markprøve, da dommerne åbenbart ønskede cirkushunde frem for jagthunde.
I et andet indlæg fortæller en af de gamle garvede
hundeførere (selv en panel A dommer), at han efter
ﬂere års pension fra markprøver, nu havde fået en
hund, som, efter hans mening, udviste et så stort potentiale, at han igen ønskede at deltage på en markprøver.
Han stillede derfor op i en åben klasse. Efter hans
bedste overbevisning, gik hans hund, på dagen,
fremragende og løste alle de stillede opgaver uden
problemer. Han var derfor overbevist om, at hans
hund måtte være “i pengene”, måske ikke som 1.
vinder, men så i hvert fald blandt de vinderplacerede. Stor var hans overraskelse derfor, da dommerne overhovedet ikke havde præmieret hunden.
Han spurgte derfor om grunden, og ﬁk oplyst, at
hans hund, på dirigeringer, ikke gik direkte ud i
lige linier, men, at den “huntede” (søgte) undervejs,
og derfor skulle stoppes for mange gange, før den
nåede det ønskede område.
Episoden betød, at den garvede hundemand straks
da han kom hjem, skrev til Den Engelske Kennel
Klub, hvor han opsagde sit dommerhverv.
I øvrigt fortæller ﬂere af de gamle og pensionerede
panel A dommere, at de står uforstående overfor nutidens bedømmelser. I dag er det meget almindeligt,
at føreren aldrig lader hunden arbejde selvstændigt,
men hele tiden fortæller hunden hvad den skal gøre.
Bl.a. nævner de, at det er blevet utroligt populært at
råbe: “There” - “hielost” når hunden når nedfaldsstedet for fuglen. Den gamle garde mener, at dette

Egne oplevelser.

Dette er kun eksemplar, men jeg må indrømme, at
jeg også selv har oplevet forandringerne på de engelske markprøver.
I midten af 1980’erne frem til 1995 overværede jeg
personligt Det Engelske Retriever Championship
ca. hvert 2. år. Det absolutte topniveau blev uden
tvivl nået på championshippet i 1987, men både i
1989 og i 1992 blev der også fastholdt en afviklingsog bedømmelseslinie, som stadig gik ud på at ﬁnde
de bedste jagthunde..
I mine øjne kom det helt store skifte i 1995, på
Queensberry Estate i Skotland.
På første dagen “opfandt” man en trampejagt, hvor
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skytterne blev placeret i den ene ende af en roemark.
Fra modsatte ende af roemarken startede herefter en
kæde bestående af de deltagende hunde, førere og
dommere som klappere. Hver gang der blev lettet
fugl/fugle, stoppede “klapperkæden”, hvorefter
fuglene ﬂøj de ca. 100-200 meter ned til skytterne.
Når der var skudt et passende antal fugle, blev hundene sendt fra klappekæden på apporteringerne.
På denne post udgik rigtig mange hunde. Ikke fordi
de var dårlige vildtﬁndere, men simpelthen fordi de
aldrig var blevet trænet til at arbejde på disse lange,
og, rent jagtmæssigt, fuldstændige urealistiske afstande.

Forandringen i både bedømmelse og afvikling af de
engelske markprøver bekræftes også af bl.a. John
Halstead. Under min samtale med ham vedr. artiklen i sidste nummer af Jagt Retrieveren spurgte
jeg ham også hvor den største forskel ligger mellem
markprøver for 15-20 år siden og nu. Johns svar var,
at tidligere vandt hundene udelukkende på deres
vildtﬁndende egenskaber i dag vinder de udelukkende på “handling” - altså deres træningstilstand.

Jeg kan huske, at jeg gik hovedrystende bort efter
dette sceneri, hvilket forøvrigt blev det sidste championship jeg overværende i England. Jeg så videoer
fra championshippene de efterfølgende år, og jeg
kunne blot konstatere, at denne mærkværdige afprøvningsform åbenbart var blevet kutyme.

En af de tidligere, og yderst succesfulde Retrievertrænere og førere, Ian Openshaw fortalte mig også,
da han var i Danmark for 3-4 år siden, at han fuldstændig var holdt op med at deltage på Retrieverprøver i England, fordi prøverne var totalt ødelagte.
Det var i dag kun cirkushunde man ønskede og
ikke jagthunde. Samme Ian Openshaw er faktisk
kun midt i 40’erne, men er i dag udelukkende gået
over til Springer- og Cocker Spaniels, hvor han har
fantastisk succes, og har trænet og ført mere end 30
F.T.Ch.

Hvis man ser videoen/DVD’en fra Championshippet 2005, kan man se, at man allerede i første runde,
apportere på tværs af kæden. Kæden er vel at mærke
meget lang, sådan, at apporteringerne fra starten er
oppe på minimum 100 meter - ﬂere endda noget
længere. I modsætning til 1995 magter hundene nu,
at arbejde på disse vanvittige afstande, fordi de efterhånden er trænet til det.

En anden ting der også tydeliggør øjeblikkets problem med Retrieverne er, da jeg som redaktør for både
Jagt Retrieveren og F.T. Spaniel & Jæger, tidligere på
året, ville lave et portræt af de 2 engelske championshipvindere fra 2005 (Spaniels og Retrievere). Jeg
sendte de 2 førere nøjagtig samme spørgsmål, og et
af dem lød: “Hvilken egenskab sætter du højest ved
din hund”.
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Spanielvinderen (Ian English) svarede klart og
tydeligt: “Hundens vildtﬁndende egenskaber”. Retrievervinderen, Jim Swindlehurst, svarede, at den
egenskab han satte højest ved Millcottage Pathﬁnder var, at han aldrig behøvede at løbe ud for at rette
på Pathﬁnder, den gjorde altid hvad han bad den
om. I øvrigt giver han samme svar, da jeg spørger til,
hvilken egenskab han sætter højest ved en Retriever
generelt.
Under besvarelsen af mine små 20 spørgsmål
nævner Jim Swindlehurst på intet tidspunkt ordet
vildtﬁndende egenskaber, hvorimod Ian English
næsten udelukkende anvender “gameﬁnding ability” ved besvarelsen af spørgsmålene.
Jeg vil selvfølgelig ikke med ovennævnte påstå, at
Millcottage Pathﬁnder ikke er i stand til at ﬁnde
sin egen madskål, men det er meget bemærkelsesværdigt hvilke egenskaber, de 2, i øjeblikket hotteste navne hos henholdsvis Retrievere og Spaniels, fokuserer på. I den forbindelse kan jeg måske
nævne, at begge de herrer er panel B-dommere og er
under uddannelse som A-dommere i England.

Dårlige vildtﬁndere

Problemet er jo ikke om hundene kan/skal arbejde
ude på 100-200 meter, så længe de er i stand til at
ﬁnde vildt, og vel at mærke ﬁnde det vildt vi ikke
selv er i stand til.
Men det er netop her hele problemet ligger. Markprøvehundene i dag er, med meget få undtagelser,
nemlig ikke i stand til f.eks. at bringe en vingeskudt
og løbende fasan, og på ﬂere og ﬂere markprøver
oplever man, at dommerne kan gå ud i terrænet og
samle stendøde fugle op, som prøvehundene ikke
har været i stand til at ﬁnde.
De gamle garvede mener, at hovedårsagen til de
manglende vildtﬁndende egenskaber er de krav der
stilles på markprøverne i dag.
Som de siger: “En hund som kan trænes til fuldstændig lydighed ude på afstande af måske 100-200
meter har simpelthen ikke den selvstændighed og
power der skal til for at bringe en vingeskudt og
løbende fasan”. De fortæller også, at tidligere var
der altid 4-5 hunde som knaldapporterede eller
gik af hånd på en prøve. I dag er der ingen hunde
som fejler på disse områder. Den megen fokusering
på, det man i dag kalder, “let dresserbare hunde”
har fuldstændig taget overhånd, og hundene er efterhånden blevet så bløde, at mange også mangler
vandpassion og viljen til at arbejde i hårdt terræn.
De førende hunde/prøvefolk før hen, var professionelle på den måde, at de var ansat og lønnet hos en
rigmand/godsejer til at træne og føre hunde, som
kunne ﬁnde det vildt rigmanden skød på sine jagter.
I fritiden ﬁk den ansatte træner lov til at gå på markprøver. Formålet var dengang at opdrætte og træne

hundene til jagt, og som en biting gik man så også
på markprøver med hundene, i det omfang man
ikke var optaget af at gå på jagt.
I dag er de førende hundefolk stadig professionelle,
men modsat tidligere, lever de i dag udelukkende af
parringer og salg af trænede hunde og hvalpe. Dette
er for de førende, blevet en yderst indbringende forretning, hvor bl.a. trænede hunde sælges for efterhånden svimlende beløb, og de mest vindene hanner måske har 60-70 parringer hvert år. Måden at
gøre opmærksom på sig selv overfor “kunderne”, er
at vinde markprøver, og dette betyder, at man i dag
udelukkende opdrætter og træner mod markprøver
som det primære, hvor det at gå på jagt bliver noget
sekundært.
Det er derfor åbenlyst, at hvis bedømmelsen og
afviklingen af markprøverne bevæger sig i en forkert retning væk fra jagt, kan det få langt større betydning end tidligere.

A+ apporteringer

“De gamle” taler meget om A+ apporteringer. Dette
betegner en apportering af meget høj klasse hvor
en hund f.eks. tager fod op på en anskudt fasan og
bringer den et godt stykke fra nedfaldsstedet.
I dag gives der meget få A+ apporteringer endda
målt over en hel markprøvesæson, ja det er lige før,
at det når overskrifterne, hvis denne karakter gives
til en hund på en markprøve.
Bill Meldrum (den engelske dronnings tidligere hundetræner, og mangeårig dommer og prøvedeltager)
fortæller i en artikel i Shooting Gazette, at på The
Retriever Championship i 1969 på Sandringham,
blev der vist helt fantastisk hundearbejde, måske
det bedste han nogensinde har set. Han fortæller, at
der blev skudt (anskudt) ialt 19 løbere på første dagen, og alle 19 fugle blev bragt. Disse 19 løbende og
anskudte fugle blev bragt af 18 forskellige hunde.
Kvaliteten var så høj, at for at gå videre til anden
dagen, skulle hunden have mindst en A+ apportering, hvorfor 18 hunde gik videre. Championshippet blev vundet af den hund som havde ﬂest A+
apporteringer, hvilket var Beinnmhor Tide ført af
Philip White.
Jeg selv overværende en almindelig vinderklasse
2 dages prøve i England i 1986. Vinderhunden (en
Golden - Holway Grettle) vandt med 4 A+ apporteringer. Hunden der blev nr. 2 (Pocklea Tinker) havde
“kun” 3 A+ apporteringer. 3. vinderen måtte nøjes
med 1 A+ apportering.
På The Retriever Championship 1987 opnåede 5
forskellige hunde at bringe en eller ﬂere A+ apporteringer. Vinderen nåede op på 4 A+ apporteringer.
En anden hund nåede 3 A+ apporteringer inden den
måtte udgå på den 4., som den ikke bragte. 2. - 3. Jagt Retrieveren august 2006
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og 4. vinderen havde hver en A+ apportering.
“Åh disse minder”.

Situationen i Danmark

Retrieverne blev skabt i England, og har derfor i Retrieversammenhæng altid, med rette, været et foregangsland for andre lande i verden, således også i
Danmark.

i England. Vores avl er stadig stærkt domineret af
hunde der bliver importeret fra England. Importernes dominans rent avlsmæssigt betød tidligere
fremgang for de danske hundes standard. Før hen
kunne man være sikker på, at f.eks. en F.T.Ch. i England også var en fremragende vildtﬁnder, men nu
må vi erkende, at dette nødvendigvis ikke er tilfældet længere.

Vi har alle lidt af en større eller mindre grad af “engelsk syge”, og næsten pr. automatik har vi altid
set op til både trænerne, hundene og deres måde at
gøre det på “over there”.
Det er måske også derfor vi i øjeblikket skal være
ekstra opmærksomme på udviklingen i England.
Vores måde at afvikle vore markprøver på, er direkte adopteret fra England, hvor bl.a. vort markprøvereglement, med meget få undtagelser, er en
direkte oversættelse af det engelske ditto.
Det engelske markprøvesystem er gammelt, og fra
en tid hvor de førende retrieverfolk primært var
jægere, men modsat til England, synes jeg ikke vi
her i Danmark, har bevæget os væk fra det oprindelige tiltænkte. Vi afholder stadig vore markprøver,
som man gjorde i England for 15-20 år siden, og vi
er ikke gået i den meget uheldige retning, med bl.a.
apporteringer på helt urealistiske afstande. Men
selv om vi har fastholdt det oprindelige, kan vi ikke
skjule, at også de danske hunde efterhånden har fået
problemer med de vildtﬁndende egenskaber.
De såkaldte A+ apporteringer hører efterhånden,
også her i Danmark, til sjældenhederne i løbet af
en markprøvesæson, og som dommer oplever man
også ﬂere og ﬂere gange, at må gå ud i terrænet og
samle stendøde fugle op efter hundene.
Undskyldninger kan der være nok af, men den med
dårlige færtforhold er simpelthen ikke god nok,
for der er vel ingen, som aﬂyser en jagt fordi der er
dårlige færtforhold. Vælger vi at holde jagt på dage
med dårlige forhold, må vi også tilse, at have hunde
der kan arbejde efter forholdene ellers er det moralsk uetisk at afholde jagt.
Jeg er så gammel i gårde, at jeg har dømt markprøver, som udelukkende blev afgjort på hvilke
hunde der havde ﬂest A+ apporteringer - det sker
ikke mere. Det sidste A+ jeg gav på en markprøve
var tilbage i 2004.

Holdningsændring

Som dommer har jeg også bemærket en klar holdningsændring blandt førerne på markprøver. Hvis
man f.eks. udgår på, at ens hund fejler på en apportering, måske en løber (“ﬁrst dog down”), så hedder
det sig tit: Jeg var uheldig. Før hen gik man altid
og ønskede, at ens hund ﬁk en løber, så man kunne
bevise sin hunds evner, og dermed også forøge dens
vinderchancer. Det er mit indtryk, at man i dag er
mere ﬂov over at udgå, hvis ens hund knaldapportere eller går af hånd end hvis den ikke bringer
det vildt den er sendt på.

Hvad er der så galt ?

Jeg tror ikke man kan pege på en bestemt grund,
men det er nok mange forskellige ting, som giver
det samlede resultat.

Ligeledes er det også blevet utroligt populært her i
Danmark, at man konstant “handler” på sin hund,
man giver den aldrig “fri”, men kommer konstant
med kommentarer som “hielost” - “søg” o.s.v.

Vi er absolut ikke upåvirket af tingenes tilstand

Jeg oplever også situationer, hvor man bliver sendt
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på en apportering som 2. eller 3. hund. Førerne
giver aldrig deres hund mulighed for at arbejde
selvstændigt med fuglen. Man dirigerer den til fuglens nedfaldssted, og tør herfra ikke at lade sin hund
gøre det arbejde den er skabt til. Man holder den i
stedet snævert i området. Hvis hunden gør tegn til,
at ville søge længere ud, stoppes den øjeblikkeligt
og sendes tilbage. Det er som om man slet ikke ønsker at vinde, men kun har ønsket om, at undgå at
fejle, for tænk nu hvis hunden kom for langt ud og
gik af hånd.
Jeg oplever også ﬂere og ﬂere førere som åbenlyst
brokker sig over, hvis de bliver sendt på en apportering, hvor de ikke kan se deres hund. Undskyld,
men den slags førere aner altså intet om, hvad jagthundearbejde er, og en sådan holdning er ligefrem
skadeligt for vore Retrieveres fremtid som jagthunde.
Jeg oplever også ﬂere og ﬂere hunde, som ikke tager
noget initiativ selv, men hele tiden skal kommanderes til at gøre ting, som tidligere var en selvfølge.
Her i foråret dømte jeg en vinderklasse test. En af
posterne var en markeringspost, hvor der på den
anden side af en ø, blev kastet en dummy med skud.
Her oplevede jeg ﬂere hunde som klart markerede
dummyen, og da de blev sendt løb de 10 meter ned
til vandkanten, hvorefter de stoppede op og vendte
sig og kiggede på føreren. De svømmede ikke over
vandet før føreren kommanderede: “Get over” - her
taler vi altså om en markering.

Frygten for at fejle

Denne frygt for at fejle afspejler sig ikke kun i
træningen af hunden men ses også i avlen.
Man er utrolig ﬁkseret på let dresserbare hunde, som
er totalt rolige og nemme at gøre lydige på ﬂøjten.
Mange er f.eks. ved at dåne, hvis de hører en hund
give et lille pip fra sig i hundegården eller i hundeboxen i bilen. Så hedder det sig straks, at hunden
også piber på jagt.
Der er ingen tvivl om, at denne megen fokusering
på let dresserbare hunde uden fejl har hævet vore
hundes generelle bundniveau, og det er selvfølgelig positivt, men problemet er samtidig, at man
derved også har mistet de hunde der kan løse de
ekstraordinærer apporteringsopgaver.
Men det kræver altså en holdningsændring blandt
de førende opdrættere og førere, for der er ingen
tvivl om, at disse ekstraordinære hunde, der har den
nødvendige power og selvstændighed til at bringe
de sværeste fugle, også har større tendens til at fejle
på det rent lydighedsmæssige.
Men jeg er ikke i tvivl om hvad den danske jæger
ønsker af sin jagthund. Han ønsker, at alt vildt kommer hjem, uanset sværhedsgrad, og så lever han

hellere end gerne med, at den en gang i mellem
knaldapportere eller måske endda kommer med et
lille pip i specielle situationer.
Det var nok ønskeligt om vi rettede fokus over på, at
skabe hunde med mere power og selvstændighed,
og i stedet for at gøre hundene blødere og nemmere
at træne, så dygtiggjorde os selv til at kunne træne
disse ekstraordinærer hunde bedre.

Vi behøver ikke at opﬁnde den dybe tallerken igen
Erfaringen med hvad der giver de bedste jagthunde
rent avlsmæssigt behøver man ikke lede efter, for
der er skrevet ﬂere fremragende bøger om emnet.

En af de gamle og helt store koryfæer, Keith Erlandson har i et par bøger bl.a. givet sin utrolige store
viden og erfaring om emnet videre.
For dem der ikke ved hvem Keith Erlandson er, kan
jeg her nævne, at Keith desværre døde for et par år
siden, men han er tidligere professionel og meget
succesrig træner og opdrætter i England. Han er
stadig den eneste som har vundet markprøver med
4 forskellige jagthunderacer (Labradors, Springer
Spaniels, Cocker Spaniels og Pointere), og han har
trænet og ført mere end 20 F.T.Ch. Keith havde
sin storhedstid i 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne
(gennem mere end 30 år), og indenfor især Spaniels
har hans indﬂydelse været enorm, idet han har opdrættet og ført nogle af de største og mest kendte
hunde. Keith var ligeledes kendt for at være et omvandrende leksikon, som kunne huske stamtavler
og markprøvesituationer som ingen anden.
Keith slår, i sine bøger, gang på gang fast, at ønsker
man at opdrætte tophunde, skal man først og fremmest fokusere på kvalitet og ikke på fejl. Hans erfaring er, at de bedste avlshunde maximalt giver 8090% af deres egne egenskaber videre.
Det betyder, at hunde med ekstraordinær power og
selvstændighed, og som måske kræver ekspertbistand rent træningsmæssigt, som oftest producerer
hvalpe, som er noget nemmere at træne samtidig
med de stadig har bibeholdt en stor del af forældredyrenes kvaliteter. Modsat avler man på hunde
som er til den bløde side, og disse så kun giver 8090% videre, så får man hvalpe som mangler det
topniveau, som gør, at de jagtligt sværeste situationer bliver løst.
Jeg håber at ovenstående artikel læses og forstås
som den er ment, nemlig positivt, og at vi gennem
konstruktiv debat og fælles erfaring kan få vendt
kurven, så pilen igen peger opad, og derved fastholder Retrieverne som de bedste apportører af
samtlige jagthunderacer.
God jagtsæson til alle.
Jagt Retrieveren august 2006
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