43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf
Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen
var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter for især lørdagens vejr, så var humøret det
samme.
De tilmeldte var en rigtig god blanding af både nye, gamle, og dem der ligger midt imellem. Især
de personer der har været med i den danske flat verden, i rigtig mange år, skulle allerede fredag få
en mere aktiv rolle, end de måske havde forventet, men det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

Vi startede allerede fredag aften, hvor Poul Rønnow kom forbi, og holdte et indlæg om flatcoated
retrieveres oprindelse generelt, samt racens oprindelse i Danmark.
Pouls indlæg, vedrørende racens første 25 år i Danmark, tog helt naturligt udgangspunkt i den del
af bogen om Retrievere i Danmark, der netop omhandler dette. En tekst som netop Poul skrev for
mere end 25 år siden. I dialogen vedrørende denne historie, var det også rigtigt spændende at
høre om de kroge af flatcoated verdenen, han var kommet rundt i, da han søgte information til
dette.
Efter dette bad Poul, Øivind Kaas-Larsen (kennel Durins), Søren Lybecker, Anette Larsen (kennel
Birkebo), Hans Jørgen Bilstrup (kennel Munkhavens), samt Kristian Pedersen (kennel Skjerns), om
at komme op og deltage aktivt i debaten. Sammen med Pouls mange oplevelser med hans egen
kennel Jigger var der nu rigtigt mange års flatcoated historik, og rigtig mange ”røver historier”
samlet.

Dette gav en god dynamik, og en afslappet stemning, hvor vi kom rundt i mange forskellige kroge
af både udstillings, markprøve, samt ikke mindst opdrætter verdenen.

Alt i alt en god måde at få startet weekenden op på, og en rigtig god måde at få dialogen i gang på,
blandt alle deltagerne, idet der var mange der pludselig blev klar over at de i denne weekend, var
sammen med mange af de mennesker, hvis opdræt, og tidligere hunde, ligger til grund for de
hunde, de selv ejer i dag.

Lørdag morgen skulle vi så i gang med træningen. Som instruktør team til weekenden var Poul
Rønnow, Flemming Søndergaard, samt Anette Larsen blevet inviteret. Ligeledes deltog Jesper
Hvidt Mortensen, som dommer på en lille test om lørdagen.
Vi startede derfor lørdagen med en præsentation til de principper der skulle trænes efter i resten
af weekenden. Principper som er udviklet af Poul, og som både Anette, og Flemming har trænet
efter i mere end 25-30 år, ligesom Jesper de seneste 5-6 år, har været en del af dette.
Træningsprincipper, der som det nok gik op for de fleste i løbet af weekenden, har deres
udgangspunkt i fastlagte systemer, samt mønstre, der alle hjælper hunden mod en bedre
indlæring.

Efter en gennemgang af grundtankerne bag weekendens trænings øvelser, blev alle hundene delt
op på hold, hvor hunde på alle niveauer var præsenteret. Netop det at vise, at alle hunde uanset
niveau, kan præsenteres for de samme øvelser, blot de bliver bygget korrekt op, er netop en af
grundtankerne bag weekendens træning.
Alle skulle igennem 4 poster lørdag. En post ved Poul, hvor der blev indlært genkendelses punkter.
Punkter som det senere i weekenden ville gå op for deltagerne, skulle bruges igen. Disse blev
indlært gennem specielt lige linjer, samt huske dummyer.

En post ved Anette, hvor alle skulle igennem en række af mindre øvelser, alle med samme
koncepter, ligesom de en for en fungerede som opbygning til hinanden. Ved Flemming blev man
præsenteret for en firkant, samt de uendelige muligheder for træning en sådan giver. Derudover
var der også ved Flemming en lille sjov øvelse, som viste hvad træningen kan bruges til, når
delelementerne kobles lidt sammen.

Den sidste post, var en lille test, som undertegnede havde fået fornøjelsen af at bedømme.
Bedømmelsen af testen tog alene udgangspunkt i samspillet mellem hund og fører, samt om de
havde deres grundlæggende trænings elementer på plads. Derfor var den lidt anderledes end de
”normale” prøve bedømmelser, hvor der mere bliver set på om hund, og fører løser øvelserne,
uden af lave nogle belastende fejl.

Gældende for alle posterne var, at hver enkelt deltager fik en direkte tilbagemelding fra
instruktøren både under opgave løsningen, samt efterfølgende. En tilbagemelding der tog
udgangspunkt i de forcer som netop den hund og fører havde sammen, samt redskaber til,
hvordan de kunne få fyldt nogle af de huller i grundtræningen de havde ud.
Der blev lørdag eftermiddag også vist et par videoklip af den engelske flatcoated træner Sam Seall,
om hvordan han indlærte grundtræning, samt kontakt med hans 6 måneders hvalp. Ligeledes så vi
et klip med hans kone Judy Seall, der forsøgte at lave de samme øvelser med en hund på 2 år, de
havde fået i træning. Efter dette blev der talt lidt om, hvilke forskelle der var på de 2 hundes
adfærdsmønstre, samt hvilken forskel det gør for træningen af hunden, at man har en god kontakt
med den.

Lørdag aften fik vi besøg af Hans Jørgen Bilstrup, som skulle fortælle lidt om hvordan hans liv med
flatcoated retrievere havde været. Specielt havde vi en dialog om hvad det havde krævet for at nå
til det absolutte topniveau, som han er på i dag med hans nuværende top hund Jiggers Tarka
Lovely Alma.
Det var rigtigt spændende at hører hvilke oplevelser Hans Jørgen havde haft gennem tiden til
træninger, og prøver, samt ikke mindst hvilke regler der gælder for både hunde, samt ikke mindst
besøgende ved Hans Jørgen, og fru Bilstrup, hvor hundene naturligt fylder rigtigt meget i
dagligdagen.

Søndag gik træningen i gang igen. Poul og Flemming gik ud i de samme områder de havde benyttet
dagen før, og viste nu hundeførerne hvordan lørdagens øvelser nu kunne fortsættes, samt
hvordan niveauet kunne strammes betydeligt, da punkterne fra lørdagens træning blev genbrugt.
Posten ved Anette var en vildt tilvænningsbane. Banen lå i samme område, som hun havde trænet
i om lørdagen. Her viste hun hvordan genkendelsen af områder, samt øvelser ligeledes kunne
bruges positivt til indlæring af at håndtere vildt.

Søndagens træning blev afsluttet med en evaluering af weekenden, fra de 4 instruktører. Alle var
meget enige om at hundene generelt havde været på et langt højere niveau, end de reelt havde
forventet, samt meget positivt overraskede over villigheden fra førerne til at modtage indput til

træningen. De opfordrede derfor alle de deltagende til at deltage med deres hunde på nogle af de
mange arrangementer som DRK afholder, da hundenes niveau absolut er til dette.

Alt i alt en rigtig god weekend hvor både de deltagende hunde, og fører fik rigtigt meget
inspiration med hjem til deres fortsatte træning. På samme måde havde alle deltaget i en
konstruktiv dialog om både fortidens, nutidens, og ikke mindst fremtidens flatcoated retriever i
Danmark. Det var derfor en træt flok der forlod nordjylland søndag eftermiddag, med fyldte
hoveder, trætte ben, og fyldte maver. Dette sidste som resultat af en fortræffelig forplejning styret
af Jens Peter Larsen, hele weekenden igennem.
Jeg håber derfor at se Jer alle igen til både arrangementer i DRK regi, samt fremtidige
arrangementer i flatcoated regi.
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