Kennel Metrinelund
Som ny jæger og ny etableret husmand var pengene små. Fandt en krydsning mellem
en korthåret og labrador, som kunne hentes mod at betale annoncen 25 kr. Damen
boede midt i skoven på Valdemar slot. Skytten var utilfreds med at den jagede på
egen hånd i Skoven.
Salka blev en fantastisk selvlært jagt hund, den var skyld i, at jeg meget hurtig blev
inviteret på en masse jagter. Desværre blev hun for vagtsom.
Da jeg mødte op på næste fællesjagt på mosen uden Salka, var jeg ikke populær. Leif
Frandsen, Kennel Gulla var leder af jagtselskabet. Han synes jeg skulle prøve Gulla
Tanja, en gul/hvid tæve, som var gravid med Bimmer. Da jeg kom hjem med hende,
spurgte Karen, om det var meningen, at jeg ville beholde hende - hun synes ikke om
typen.
Da vi havde haft hende en uges tid var hun blevet så glad for hende, at jeg godt måtte
beholde hende. Børnene synes også det var spændende, at vi skulle have hvalpe. Jeg
beholdt en tæve Gulla Vanja, hun blev en veldresseret jagthund.
Imidlertid havde jeg havde 3 gamle garvede pointer folk inden for en radius af 8 km.
Knud Hansen Frydenlund, Willy Stødkilde og Bager Frandsen - alle ville have mig
ud at træne, på udstilling og på markprøve.
Vanja var veldresseret gårdhund, fik 2 præmie på udstilling. Dommeren på
markprøven (Valdemar Larsen) mente ikke hun havde nogen fremtid som prøvehund.
Efter en træningstur med Knud Hansen, var vi inde hos Knuds Karen og få kaffe.
Vanja og Frydenlunds Volle var i stalden. Da vi kom ud var de i fuld gang med at
parre sig. Volle var også en 2 præmie hund, ikke nogen nem hund. Vanja fik et flot
kuld hvalpe.
Pele. Maja, stammor til kennel Villestofte, Sippe som blev Bager Frandsens sidste
hund. Efter hans død, fik jeg den tilbage, Pløk var stor og flot, men ikke af samme
format som de andre, på en udstilling i Jylland, hvor han blev bedste hund, Herold
Jensen (pointermand) købte den under udstillingen. Spurgte ikke hvordan han gik i
marken!

Pele (herover) og Sippe blev grundstammen til Kennel Metrinelund.
Kennel Metrinelund har siden avlet på den samme blodlinje. Det har kun ladet sig
gøre fordi vi altid har haft et stort hundehold. Har næsten altid beholdt 2 hvalpe fra
hvert kuld. Solgt den ene ved 2 års alderen.
Jeg har altid haft mine hunde på udstilling og fået dem markprøve præmieret før de er
gået ind i avlen. Fordi vi har forsøgt at holde fast i smukke, velgående pointer i
gennem mange år (34) har vi været heldige at sælge mange til udenlandske avlere.
Faktisk til 9 lande - 31 hvalpe og unge hunde.
Jeg har fået 20 præmieret på udstilling og markprøve 1 eller flere gange.

Indsat af redaktionen.
To smukke pointere Blålyngens Trille og Metrinelunds Ricco Foto Svend Buchhave
Det er hvad der er blevet ud af en uønsket parring på 2 pr. hunde indtil videre.
Knud Hansen, Willy Stødkilde og Leif Frandsen var alle dygtige lærermestre.
Fik kun ros, hvis det var fortjent. De havde alle et stort trænings terræn, som jeg
havde nem ved at overtage, fordi jeg havde trænet sammen med dem.
En stor tak til de mange lodsejere …. en trænings narkoman som jeg skal bruge
mange hektar.

Stafetten sendes videre til Gunnar Larsen
VH Svend Buchhave

