Flatcoat Træningstræf i Hjorthede – en forårsfryd
Tekst: Jesper Simensen
Vi skriver det herrens år 2011, nærmere betegnet lørdag den 19. marts 2011, årets vel nok første rigtige
forårsdag. Kong Vinter har sluppet sit greb og Frøken Forår gør sin entre. Solen skinner varmt og dejligt fra
en blå himmel. En gruppe glade mennesker er samlet på Åge Wilhelmsens gård nær Hjorthede, Bjerringbro i
det midtøstjyske. Alt ånder fred og idyl alt imens en international koalition gør sit indtog tusinder af
kilometer væk i Libyen. Anledningen for disse menneskers møde er et fælles træningstræf for
Retrieverklubbens vel nok smukkeste race, Flat Coats. Om menneskene også er smukke vil jeg lade være
usagt, blot vil jeg minde om det kendte ordsprog ”som ejer, som hund”. Alt i alt var 13 hunde på alle
niveauer tilmeldt træningsarrangementet.
Dagen startede ud med fælles morgenmad kl. 0900, hvor Randi Pedersen bød hjertelig velkommen til både
hunde, førere og tilskuere samt til instruktør på dagen, Jesper Hvidt Mortensen, der efterfølgende
introducerede dagens planlagte program.
Jesper havde planlagt en træningsdag i dirigeringens tegn. Han havde tilrettelagt træningen på en sådan
måde, at alle hunde skulle udføre de samme typer af øvelser, men tilrettelagt så der var plads til variation af
sværhedsgraden på øvelserne alt afhængig af, hvilket niveau den enkelte hund var på. Det eneste krav til
førerne var, at alle øvelserne skulle ende ud med succes for hundene.
Den østrigske billedkunstner Friedensreich Hundertwasser (f. 1928 – 2000) har sagt ”den lige linie er
ugudelig”, ikke desto mindre var netop den lige linje, Jesper Hvidt Mortensens mantra - et træningsprincip
som deles af mange dygtige trænere og hundeførere. Jespers plan var at starte op med lavere sværhedsgrader
og så arbejde sig op i sværhedsgrad som dagen gik, men fælles for hele dagen var, at den skulle foregå i lige
linier.
Randi Pedersen pointerede i forbindelse med Jespers introduktion til træningsdagen, at vores hunde husker i
billeder; man kan vel sige, at hundene har en fotografisk hukommelse, og netop dette princip udnytter Jesper
i tilrettelæggelsen af sin træning. Derfor instruerede Jesper sine kursister i to ting: for det første skulle
hunden have lov at se hvor og hvad den skulle hente, samt hvilken rute den skulle løbe, i forbindelse med

apporteringen. Alle disse principper gjorde sig gældende hele dagen igennem - set hvad, set hvor og set
hvordan. Resultatet var, at succes-faktoren for vores hunde tilnærmelsesvis var 100%.
Træningsdagen var bygget sådan op, at vi i starten af dagen øvede almindelige tilbagesendinger/huskere i
terræn af skiftende sværhedsgrad og udsending af hund fra dens førers side. Senere på dagen øgedes
sværhedsgraden med tilbagesending af hunden med afstand til føreren, samt med et distraktionsmoment i
form af en kaster med hund, som skulle passeres. Disse øvelser havde det til fælles, at de benyttede naturlige
linier i terrænet til at støtte hunden i dens løb i lige linier.
Umiddelbart inden en velfortjent frokostpause gik vi til et lidt sværere terræn, som var mere kuperet og uden
de støttende terrænlinier. Her lavede vi samme øvelser, som vi tidligere i løbet af dagen havde indøvet, og vi
så her frugten af vores arbejde – hundene havde forstået, hvad vi ville have dem til.
Så kom frokosten og i forbindelse hermed var der plads til en opsamling fra Jespers side, samt lejlighed til at
få svar på de spørgsmål, som var opstået i løbet af dagen.
Desuden introducerede Jesper, kursisterne til den sene eftermiddags program, der bød på yderligere
udfordringer for hundene ved at koble venstre og højre dirigering på det, de allerede havde lært. Jesper havde
snedigt planlagt at benytte sig af de punkter, hvor hundene allerede havde samlet dummies op i forbindelse
med formiddagens prøvelser. Men udover det var principperne bag øvelserne de samme. Set hvad, set hvor
og set hvordan.
Det endelige mål – som selvfølgelig hverken kunne eller skulle nås på træningsdagen er: ”Hund! Nu har jeg
flere gange vist dig hvad du skal hente, hvor du skal hente det og hvordan du skal gøre det! Nu skal du bare
adlyde og gøre hvad jeg siger!”
En helt igennem formidabel dag, og husk så LIGE LINIER!!!.

