
Stafetten v/ Gunnar Larsen. 
 
Først og fremmest tak til Svend Buchhave for at give mig stafetten. Det er ikke første gang, at 
Svend har givet mig en stafet. Første gang var i 1983, da jeg fik hvalpen Maja… mere om det 
senere. 
 
Min første pointer fik jeg da Grethe og jeg blev gift i 1959, det var Vedby´s King. Han blev kun 
brugt til jagt, da det var derfor vi havde hund. Da min far døde, flyttede vi fra gården i Vierne 
til Skovsgård i Villestofte. King var gammel og blind, så han kunne ikke komme med til et nyt 
sted. Vi fik en ny pointer, der hed Britta. I 1983 blev det igen aktuelt at få ny hund. Gode 
venner fra Ståby vidste lige, hvor jeg skulle købe min næste pointer og det var hos Svend.  
 

 
Maja i stand 
 
Hvalpen Maja var egentlig kun tænkt som jagthund, men pga. Svend tog det at have hund en 
drejning. Svend ville have Maja på udstilling og det gjorde Anne-Marie. Maja gik helt til tops på 
udstillingen i Odense i 1984. Her møder jeg Poul Winter, der bliver min udstillings- og avls 
mentor.  
For at kunne opnå et udstillings championat, var jeg nødt til at have Maja markprøve 
præmieret. Dette var en ny verden for mig, jeg havde aldrig været på markprøve og var derfor 
nødt til at søge hjælp. Jeg kontaktede Svend, her fik jeg den fornødne hjælp og det blev til en 2. 
pr. i ungdomsklasse i 1985. Maja får efterfølgende tre certifikater på udstilling. 
Maja opnår 1.pr. i åbenklasse på DPK’s hovedprøve i 1988 og så var udstillings championatet i 
hus. 
 
På vej hjem fra hovedprøven sammen med Jørgen Gordon aftalte vi, at bruge Nero på Maja når 
tiden kom. Maja fik sit første kuld og Kennel Villestofte så dagen lys i 1989.  
 
En ting ledte til den næste. Nu skulle jeg også have apporteringsprøven på plads, for at kunne 
starte i vinderklasse. Her fik jeg hjælp fra Villy Stødkilde. Maja og jeg havde aldrig bestået 
apporteringsprøven uden Villys hjælp. 



 

 
Hvalpe  
 
Efter Maja og Nero kommer Gullit, en hund som har betydet rigtigt meget for mig og den hund 
jeg har vundet mest med. Med Gullit som apportør bliver jeg inviteret på jagt på Steensgård-
gods. Der har været mange store oplevelser sammen med venner og hundene bl.a. jagt- og 
prøver i Norges fjelde og prøver på Øland. Det var fantastisk at se pointerne arbejde på de 
store vider. 
 

 
På tur til Norges fjelde 
 



Jeg kan blive ved med, at nævne hunde, prøver og venner der gennem tiden har betydet meget 
og givet gode oplevelser. Men i virkelighed drejer det sig om, at dele af sine erfaringer og 
bringe dem videre til næste generation.  
 
 
Jeg kan takke mange for den hjælp, som jeg har fået i gennem tiden. Den største tak retter jeg 
til min kone Grethe, uden Grethe ingen Kennel Villestofte. 
Grethe har været med fra den første udstilling i Odense og helt frem til i dag. Grethe har altid 
været med til de store markprøver og har været en utrolig støtte. Det lige at kunne sætte sig 
ind til Grethe i bilen og fortælle hvordan man selv har opfattet situationen, er guld værd. 
Derudover, men frem for alt, er der ingen Villestofte hund, der ikke har været i Grethes 
hænder. Alle Villestofte hunde er født i gangen på Skovsgård og Grethe har siddet der som 
jordmoder. Efterfølgende er de blevet passet, vejet, og nusset. 
 
 

 
Gunnar og Grethe til Dansk Jagthunde Derby 2014 
 
Jeg har haft fornøjelsen af, at have to ivrige hundeførere i min kennel, min datter Anne-Marie 
og Joakim. Joakim kom her på gården som praktikant, da han var 14 år gammel og jeg så 
hurtigt, at han havde evner som hundefører. De har begge gennem tiden opnået store 
resultater med Villestofte hunde.  
 
 



 
Gunnar og Kvist til forårsmarkprøve 2014 
 
Inden længe bliver jeg 80 år. Jeg er stadig aktiv som hundefører og opdrætter, men tiden er 
kommet til, at give stafetten videre til den næste generation. Jeg er derfor meget glad for, at 
Anne-Marie og Joakim vil være med i Kennel Villestofte. 
 
Denne stafet går videre til Alex Nissen. 
 
Gunnar Larsen 


