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Fredag eftermiddag tikkede det ene afbud efter det andet ind på telefonen. Sygdom, 
arbejde og andre uforudsigelige hændelser gjorde at flere deltagere først ville møde op 
lørdag morgen. Men sådan nogle små udfordringer stopper ikke to lærerinder. Så vi 
sadlede om og ændrede lidt i programmet. Fredag aften bød for de fremmødte på pizza og 
masser af hygge og hundesnak.    
 
Lørdag morgen startede vi med fælles morgenkaffe. Ud over de nye hundeførere fik vi 
også besøg af et par af ”de gamle” fra klubben. Det er dejligt når de interessere sig for 
hvad vi går og laver og I er så velkommen. Jan Nielsen kom og fortalte om hvordan han 
træner hunde op til at bestå en apporteringsprøve. Lige fra hvordan den lille hvalp øves i 
at ”hente/bringe” til hvordan den voksne hund trænes til at apportere vildt i vand og på 
land. Der var mulighed for at stille spørgsmål og Jan delte ud af sin erfaring fra de mange 
hunde han selv har trænet.    
 
Når nye og mere erfarne hundeførere mødes bliver det tydeligt at der er lige så mange 
måde at træne sin hund på, som der er hundeførere. Dette førte til en spændende 
diskussion, hvor vi alle fik nye perspektiver på, hvorfor vi hver især griber tingene an som 
vi gør. Jans budskab var klart; man skal træne sin hund på en måde der passer til både 
hunden og en selv. Endvidere pointerede han, at den dag man som hundefører ikke 
længere kan lære nyt, er det vist tid til at holde op.  
 
Efter den indledende runde var det tid at komme ud og prøve tingene af i praksis. Alle der 
havde medbragt hund, kunne stille spørgsmål og få konkrete råd af Jan til netop deres 
træning. Jan havde også selv medbragt hunde for, at vise hvordan han arbejder med 
dem.  
 
Mens solen stadig skinnede flyttede vi til lidt kortere græs, og Kamilla Hansen kom på 
banen. Kamilla fortalte generelt om udstilling og eksteriørbedømmelse af Pointeren. Hun 
gav også deltagerne konkrete råd til hvordan de kunne få deres pointer til at præsentere 
sig bedst mulig i ringen. Kamilla kommer oprindelig fra Chihuahua verdenen, men har nu 
fået en pointer. Kamilla er en alvidende kvinde inden for udstilling. Selv en dobbelt 
udstillings champion kunne lære noget ;)   
 
Da himlen begyndte at dryppe blev der serveret frokost, snakket hunde og delt 
røverhistorier. Efter frokosten sagde nogle tak for denne gang, andre havde konkrete 
ønsker til hvad de gerne ville træne inden de vendte hjemad. 
 
Vores indtryk er, at alle fik ny inspiration med hjem og ikke mindst et større netværk. 
Værd at nævne er at der ved samlingen deltog 3 børn under 1år, vi synes det vidner om 
at pointeren er en alsidig jagt- og familiehund og Dansk Pointer Klub en rummelig klub 
med masser af fremtid.   
 
Anne - og Mette Boelsgaard 
  



 
Lidt hundesnak i middagspausen 
 

 

Jan Nielsen fortæller og demonstrerer 
  



 
Ene undervisning med enkelte rettelser 
 

 
Ringtræning så alle der hørte efter, kan få en excellent på udstilling 
  



 

 
De deltagende og nogle af de lidt yngre deltagere 


