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Golden retrieveren kommer fra 
landet, hvor mcend gar med 
kilt, og hvor dragerne bor 
i S0ernes dyb. 

VI SKAL TIL Skotland for at finde stedet 
for golden retrieverens oprindelse. Den I. 
Lord Tweedmouth, som ejede ejendom
men Guisachan n<Er den navnkundige 50 
Loch Ness, har faet <Eren som racens ska

ber. 
Racen udvikledes gennem blandinger 

af flatcoated retriever, tweed water spa
niel, newfoundland, collie og labrador. 
Op til 19II var racen kendt som gule flat
coatede retrievere, men herefter blev gol
den retrieveren en selvst<Endig race under 
den engelske kennelklub. 

Udgangspunktet for avlen var et rent 
jagtligt hensyn. Med udviklingen fra be
sV<Erlige forladegev<Erer til mere moderne 
vaben <Endrede ogsa jagten karakter. 
Vildtet blev f<Eldet i et hurtigere tempo og 
i st0rre m<Engder, ligesom det faldt med 
st0rre variation pa land og vand. 

Det kr<Evede en sikker og palidelig ap
port0r med et vedholdende s0g og en god 
n<Ese. Den sl<ulle evne at forholde sig ro
ligt under jagten, den skulle apportere 
med "bl0d mund", og den skulie ikke 
mindst have god vandpassion. 

I 1960'erne kom racen til Danmark, 
Dens lyst til "at b<Ere" og til "at g0re sin 
ejer tilpas" bet0d, at den hurtigt blev en 
popul<Er jagt- og familiehund, 

Jeg bes0ger John Nikolajsen en graja
nuardag; en af de dage, hvor man er lidt 
i tvivl om, hvorvidt det overhovedet vil 
blive ordentlig lyse Dajeg imidlertid, ef
ter en lidt snirklet k0retur gennem det 
vestfynske, sidder ved kaffebordet, er der 
noget andet, som jeg absolut ikke er i tvivl 
om: Jeg er pa bes0g hos en inkarneretj<E
ger og jagthundemand. Stuens v<Egge er 
meget t<Et pa at V<Ere d<Ekket med diplom
er, platter og billeder, som aile fort<Eller 
om de triumfer, som John Nikolajsen har 
oplevet sammen med sine golden retrie
vere. For god ordens skyld skal det maske 
n<Evnes, at aile "trof<Eerne" er erhvervet 
pa pr0ver for jagthunde. Faktisk har han 
kun en gang sat sine ben pa en udstilling, 
og han l<Egger ikke skjul pa, at det nok var 
bade f0rste og,sidste gang. 

APPORT0R
 

I HUNDE 

John Nikolajsen indI0ste sit f0rste jagt
tegn i 1982, og som sa mange andre nye 
j<Egere fik han naturligvis hurtigt lyst til at 
eje enjagthund, Han genneml<Este diver
se blade og b0ger, og han faldt altsa for et 
billede af en smuk gyldenjagthund. En el
ler flere golden retrievere har siden 1985 
V<Eret hans faste f0lgesvende pajagt. 

- Min f0rste hund var faktisk ikke sa 
nem at' arbejde med, fort<Eller han. - Jeg 
havde problemer med at l<Ere ham nogle 
f<Erdigheder, som n<Ermest burde V<Ere 
element<Ere for en apporterende hund. 

\vww,JJegprforbundet.Jk 

Jeg havde simpelthen faet en hund med 
alt for lidtjagtblod i arerne, og det gjorde 
altsa min debut som jagthundedress0r 
lidt besv<Erlig, slutter han med et under
fundigt smil. 

- I 1992 rejste jeg til Skotland. Jeg kom til 
at arbejde for skotske professionelle skyt
ter, som aile brugte golden retrieveren som 
daglig arbejdshund. Det gik meget hurtigt 
op for mig, at disse skotske brugsjagthun
de var af en helt anden st0bning end min 
egen hund. Det var hunde med stor l<Ere
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villighed. som langt hen ad vejen bare var 
fodte apportorer, fortceller John Nikolaj
sen med tydelig begejstring i stemmen. 

Da han efter fire ar i det smukke Skot
land returnerer til Danmark, er det derfor 
ogsa ncermest en selvfolge, at en hvalp ef
ter nogle af de allerbedste skotske jagtlin
jer er en del af hjemrejsebagagen. En smuk 
morkgylden hanhund, som kommer til 
at udgore basis i hans avl og opdrcet af 
golden retrievere under kennelmcerket 
"Gleenmhor". 

John Nikolajsen er fast apportor med 
sine hunde pa flere jagtvcesner. Han har 
p.t. seks velmenede hunde at tage af. 

- En golden retriever af'den rette af
stamning er en l<log hund, som giver dig 
en masse tilbage, hvis du behandler den 
ordentligt. Ikke noget med ensformig sla
vetrcening, det gider den ikke. Hvis du 
stiller den samme opgave til den igen og 
igen, skal den samcend nok lose den, 'men 
hunden mister arbejdsglceden. Der skal 
hele tiden vcere en velovervejet udvikling 
i en golden retrievers trceningsprogram, 
siger John Nikolajsen. 

- Det forste ar far mine hvalpe faktisk 
lov til at vcere hvalpe. De lcerer naturligvis 
almindelig stuedressur, de leerer at kom
me pa indkald, og de gennemgar en reek
ke simple kontaktovelser, forteeller han. 

Sikl<ert til overraskelse for mange for
teeller han ogsa, at han faktisk ikke bruger 
tennisbolde eller hvalpedummyer i hval
pens forste maneder. - En god golden re
triever har jo apporteringsevnen "pa com
puteren". Det drejer sig bare om at finde 
den frem fra harddisken. Nar jeg mener, 
at hundene er mentalt modne til det, be
gynder jeg at kaste fjervildt (fasaner, duer 
og krager) for dem. Hvis en hund uden vi
dere bare lober hen og samler op, sa stop
per jeg stort set denne trceningsdel der. 
Hvis de toyer lidt, laver jeg nogle motive
rende ovelser med dem. Nar en golden re
triever forst en gang har vist, at den sam
ler op med gleede, vii den stort set gore 
det resten af livet, hvis du som dressor til
retteleegger trceningen i forhold til den en
kelte hunds udvikling. De neeste ovelser i 
en hunds skoling er sa de klassiske, som 
aile hunde rna igennem: Dirigering, mar
kering og frit sog. 

- Mine golden retrievere er vist ikke 
skarpe over for rowildt. Jeg treener dem 
simpelthen ikke i discipliner, der involve
rer rowildt eller for den sags skyld andre 
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John Nikolajsen pi! post med to arbejds
klare golden retrievere. 

former for harvildt. En golden retriever er 
en fuglehund, men jeg er da sikl<er pa, at 
safremt racen treenes pa emner med har 
pa, sa vii de, nojagtigt som aile andre ra
cer, kunne leere det med stone eller min
dre succes. At mine hunde ild<e leerer at 
arbejde med harvildt, har den fordel, at 
springer der en hare eller et stykke ravildt 
pa en klapjagt, sa ignorerer de neermest 
disse vildtarter, forteeller John Nikolajsen. 
Som et kuriosum forteeller han, at pa en 
af sidste ars klapjagter forlader en hare 
saten og seetter med et kraftfuldt afseet af 
pa en af hans hunde, der peent ligger og 
venter pa at blive sendt pa arbejde. Hun
den kvitterer blot ved at kigge lidt forun
dret efter den uhoflige langorede skab
ning. 

John Nikolajsens hunde er bade hunde
gardshunde og stuehunde. Nar han er pa 
arbejde, er de - maske bortset fra en en
kelt gammel hund - alle i hundegarde 
med velisolerede hundehuse. Det er helt 
problemfrit, men det horer naturligvis 
med til historien, at hans hunde stort set 
dagligt modtager en eller anden form for 
kontakt fra hans side. 

Han forteeller videre, at racens special
klub har formuleret krav om, at hunde, 
der anvendes i avl, er blevet undersogt for 
hofteledsdysplasi og albueledsartrose. 
Disse regler har racen til feelles med man

www.jaegerfnrbunder.dk 

ge andre stOne jagthunderacer, og han 
lInderstreger, at det ved et eventuelt kob 
af golden retrieverhvalp er vigtigt, at man 
sikrer sig, at forceldrene har sunde hofter 
og albuer. 

- Hvalpekobere skal inden kob af golden 
retriever ga ind pa racens hjemmeside, 
stlldere hvalpelisterne, og som jeeger skal 
man iseer sikre sig, at foreeldrene pajagt
relevante prover har vist, at der er jagtlige 
evner idem. Vi rna erkende, at racen er 
delt i en udstillingslinje og en markpro
ve/jagtlinje, og vii man sikre sig, at hun
den bliver en god jagtkammerat, er det 
altafgorende, at der overvejende er jagt
blod i arerne pa ens kommende hund, si
ger John Nikolajsen med eftertryk. 

Han tilfojer, at det helt idee lie ville vee
re, hvis man inden kob af hvalp kunne se 
foreeldredyrene pajagt, men han erken
der, at det nok ikke er praktisk muligt i 
mange tilfcelde. 

Jeg forlader John Nikolajsen og hans 
seks dejlige hunde. Jeg har modt en mand, 
som kan mere end de fleste med sine gyld
ne apportorer. Og som ikke under nogen 
omsteendigheder gar pa kompromis, nar 
det geelder en hunds jagtlige evner og feer
digheder. )r 
haki@mail.dk 

Farve:
 

Aile nuancer af gylden eller creme,
 

men ikke r(lJd eller mahognifarvet.
 

Fa hvide har pa brystet er tilladt.
 

Sh!lrrelse: Hanner 56-61 em,
 

ta=ver 51-56 em.
 

VII du vIde mere om racen:
 

Formand for raceledelsen i Dansk
 

Retriever Klub, Lisbeth Bech,
 

4879 31 09. Eller se hjemmesiden
 

www.goldenretriever.dk. 

Prlser pi! otte uqer gamle hvalpe: 

Omkring 8.000 kr. 

Prlser pa en fa!rdig jaqthund: 

Varierer efter hundens niveau, men 

en pris mellem 25.000 kr. og 30.000 
kr. ma forventes. 
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