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Workshop 
om jagthunde
Masser af aktivitet og lærdom til hunde og mennesker. Det var essensen af en 
sommerworkshop på Nordfyn.
Tekst: Conni Jakobsen
Foto: Conni Jakobsen m. fl .

I begyndelsen af juni afholdt Strandager 
Jagtforening for første gang en Workshop 
for jagthunde. Workshoppen var en ide, der 
opstod i Gitte Schmidt Pedersens hoved en 
dag. Gitte mener, at de uddannede jagthun-
deinstruktører kunne bruge lidt ny viden 
og sparring om, hvorledes problemhunde 
tackles, f.eks. hvis de tygger vildt eller er 
mere eller mindre opgivet af deres ejere. 
Tanken boblede videre, indtil den blev gen-

nemført den 2. juni. At det så også lige faldt 
sammen med Hundens Dag i Dansk Kennel 
Klub gjorde, at workshoppen blev annon-
ceret bredere ud, og dermed blev interessen 
større. 
  Workshoppen blev afholdt i skønne ter-
ræner nord for Odense, hvor Strandager 
Jagtforening råder over såvel terræn som 
klubhus. Der er klippet stier, der er en dejlig 
sø og god plads at boltre sig på.

Mange tilbud
På selve dagen blev der afholdt forskel-
lige aktiviteter som f.eks. skue, hvor de 
tilmeldte hunde blev bedømt af dommerele-
ver, som er i gang med eksteriørdommerud-
dannelsen. Lisbeth Bo Strunck samt Bettine 
Thorup tog sammen hundene under kærlig 
behandling.
  De blev målt og bedømt og måtte vise 
sig fra deres allerbedste side. Et skue, som 

Forskellige racer og mennesker var repræsente-
ret ved workshoppen.
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dette, er en virkelig god træning for såvel 
hund som fører, fordi hunden vænner sig til 
at få tjekket tænder og blive målt med en 
målepind. Hundeføreren lærer også nogle 
fi f omkring ringtræning, og hvordan hunden 
bedst præsenterer sig. Og de kommende 
udstillingsdommere fi k en grundig træning i 
læsning af standard og i at skrive en forstå-
elig kritik.
  Der var også mulighed for træning i ro 
på post, en øvelse, en del af os forsømmer, 
inklusive mig selv, men absolut ikke en 
uvæsentlig træning. Anders Rasmussen fra 
Viborg havde taget turen til Fyn med sin 
korthårede hønsehund Fenja efter at have 
set et opslag på Facebook. Han havde meldt 
sig til aktiviteterne vandapportering samt ro 
på post.
  Anders dyrker en del andejagt, og Fenja 
skal hjælpe med, at hvert stykke faldet vildt 
skal med hjem. Det er derfor vigtigt for 
ham, at hunden kan forholde sig i ro under 
trækket og dernæst apportere vildtet.
  Anders Rasmussen og Fenja var godt 
tilfredse med arrangementet, hvor der var 
megen ny viden og nogle nye gode øvelser, 
f.eks. i ro på post. Og lige om lidt fl ytter der 
en herlig terrier ind hos Anders og Fenja, 
den skal sikkert med, hvis arrangementet 
gentages næste år.
  Et andet træningspas var ro i opfl øj, som 
Martin Grønvald og Emma Fridal trænede 
med deltagerne. Martin og Emma træner 
spaniels til daglig, men fi k her nogle andre 
racer med i købet. 
  Kim Bernhard Rasmussen underviste 
deltagerne i, hvordan de skulle starte med 
slæb- og sporarbejde. Til formålet havde 
han slæbt forskelligt vildt med, og så kunne 
hunde og førere ellers muntre sig under 
kyndig vejledning. Ligeledes med dirige-
ring, som er en vigtig disciplin, når man 
ikke selv kan komme helt ud, hvor vildtet 
er.
  Vandarbejdet stod Herluf Pedersen for. 
Unge hunde skal ofte motiveres til at gå i 
vandet, ligesom de skal lære, at vandarbejde 
betyder at svømme og ikke løbe langs kan-
ten. Vandpassion er en vigtig egenskab, for 
at vores hunde kan gennemføre det arbejde, 
vi vil have dem til.
  Rally og klikkertræning stod Anne Loise 
Bondegaard og Jette Veggerby for. Rally 
er en motiverende disciplin, hvor kontakt 
til fører betyder alt – og det kan vi jagt- og 
brugshundefolk jo sagtens bruge. Klikker-
træning er blevet en mere benyttet træning 
og er kort fortalt et akustisk signal til hun-
den om, at man er tilfreds med, hvad den 
gør på det pågældende tidspunkt.

Vigtigt med en ildsjæl
Ingen aktivitetsdag uden mad og drikke. Så 
til middag blev grillen tændt, og en ordent-
lig gang koteletter og pølser blev smidt på – 
og derefter fortæret i det dejlige selskab. Og 
snakken gik livligt ved bordene.

Marlene Knudsen i gang med ringtræningen. Foto: Bente Bang Gormsen.

Betine og Lisbeth – de to dommeraspiranter blev i den grad afprøvet i at bedømme forskellige racer og i at 
skrive nogle gode kritikker.
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  Jagthundens udsendte kom til at sidde 
sammen med Marlene Knudsen fra Fyn, 
som ligesom Anders havde set arrangemen-
tet på Facebook og fået lyst til at deltage 
med sin nyerhvervede cockerspaniel på otte 
måneder.
  I hjemmet har den ruhårede hønsehund 
ellers været dominerende i mange år – og 
er det stadig. Marlene og den lille cocker 
deltog i ro på post, ringtræning og skue. 
Workshoppen blev rost på grund af de 
mange forskellige træningsmuligheder og 
muligheden for at træne med forskellige ra-
cer. Marlene satte ligeledes pris på, at begge 
køn af de tobenede var godt repræsenterede 
på dagen.
  Gitte Schmidt Pedersen, som havde 
udtænkt ideen om workshopdagen, er en 
aktiv medspiller i Strandager Jagtforenings 
hundetræning. En ildsjæl, som vi hunde-

Vandpassion.

Dagen bød på masser af socialt samvær.
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Ilædsjælen bag workshoppen, Gitte Schmidt Peder-
sen.

Anden blev hentet.

folk skal huske at påskønne. Uden disse 
engagerede igangsættere var der ikke meget 
foreningsliv i Danmark. Og når Gitte kan 
formå at samle en fl ok dygtige trænere samt 
hundefolk fra nær og fjern, skyldes det et 
grundigt forarbejde, som jeg ved har stået 
på gennem mere end et halvt år.
  Og når Gitte ikke bruger en masse tid på 
de fynske jagthunde, kører hun gerne til 
hundetræning hos andre. Og Gittes gode 
humør og smittende latter er altid velkom-
men.

Om Strandager Jagtforening
Strandager Jagtforening blev stiftet den 15. 
november 2007 som en sammenlægning af 
fi re mindre lokale foreninger.
  Jagtforeningen har omkring 350 medlem-
mer. Til diverse hundeaktiviteter møder 60-
100 hundefolk op med forskellige hundera-
cer, hovedsageligt stående hunde, spaniels 
og labradorer. Som aktiviteter bliver der 
tilbudt grunddressur, hvalpelydighed, jagt-
træning, lokal markprøve samt foredrag om 
hunde. Hundeførere og hunde har fanta-
stiske omgivelser i et naturskønt område 
udenfor Odense og langt væk fra alfarvej.
  Jagtforeningen råder også over meget fi ne 
fl ugtskydningsfaciliteter.
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