
 
                  

 
 
Klara, Rose, Tilde og jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig 
glædelig jul, samt et lykkebringende nytår. 
 
2010 har, som de foregående år, været et fantastisk ”hundeår” med mange gode 
oplevelser i både DCH og DGK regi. Og så har vi udvidet vores hundehold med en skøn 
lille prinsesse, men mere om hende senere. 
 
Tilde har med stor fornøjelse trænet Rally-O og har været til flere prøver i 
begynderklassen. Til den første prøve i Esbjerg bestod hun 89 point og fik en meget 
fin mundtlig kritik og til den næste prøve fik hun 99 point, blev Rally Begyndermester 
og vandt klassen med 45 deltagende hunde. Hold op, hvor var jeg stolt af hende og 
måske endnu mere på vegne af racen. Gravhunde har ry for ikke vil samarbejde, er 



egenrådig og vil kun, hvad de selv vil osv., men det blev gjort til skamme af bl.a. Tilde, 
som elsker	  at samarbejde.  
 

                      
 
Klara har gået det første halve år til lydighed på C-holdet, men da jeg ikke havde lyst 
til at fortsætte konkurrencevejen, valgte jeg at flytte hende på et alternativt 
lydighedshold. Her har jeg lært at arbejde med ”klikkertræning”, en arbejdsform 
Klara er rigtig glad for. Hun er meget kreativ og byder ind med ideer til, hvad hun 
tror, jeg vil have hende til. Og når hun så gør det rigtige, bliver hun bare så glad og vil 
have vi skal fortsætte i det uendelige. Klara elsker også at samarbejde, og jeg nyder 
hvert minut på træningsbanen med hende. 
 
Kretzmann`s Esta La Eden Rose hedder prinsessen, som flyttede ind hos os sidst i 
maj måned.  

 

  
 
Rose var længe ventet og da Jeanette en dag i februar ringede og fortalte, at Abbey 
Rose var scannet med hvalpe, var det en stor, stor glæde. Men ventetiden var næsten 
uudholdeligt. D. 3 april meldte hvalpene sin ankomst og jeg var igen blevet ”mor” til en 



lille pige. Jeg var i Sønderborg næsten hver weekend de kommende 8 uger og sikke 
mange hyggelig timer, jeg havde hos hvalpene og selvfølgelig hos Jeanette.  
Rose flyttede ind hos os sidst i maj og Tilde tog hende med det samme til sig som sin 
egen. 
 

 
 
Klara var en lille smule forbeholden overfor den lille størrelse og holdt sig lidt på 
afstand. Men hun har for længst accepteret lille Rose og de tumler og leger dagen 
lang. Jeg trænede Rose på spor fra hun var 8-10 uger og da hun var 5 mdr. meldte jeg 
hende på sporprøve i Østjylland. Der blev kigget noget på den unge hund – kunne hun 
nu også gå så langt et spor og var hun nu ikke alligevel al for ung; men Rose viste lige, 
hvordan en sporprøve skal foregå og hun fik 74 point ud af 75 mulige og blev prøvens 
bedste hund. Så blev der tudet lidt – både hos opdrætteren og jeg. Men hvor var jeg 
stolt af hende. 
 

 
 
Rose har deltaget på flere udstillinger i både babyklassen og i hvalpeklassen og har 
fået de fineste kritikker. Den største oplevelse var til DKK udstillingen i Herning i 
nov., hvor Rose blev bedste hvalp og skulle i store ring. Forinden tog mormor Jeanette 



og farmor Camilla fat og gjorde Rose så smuk, så smuk, og efter et par tips om 
handling fra Hugo Quevedo, var jeg klar til at præsenterer min Rose det bedste jeg 
havde lært. Jeg blev dog lidt overrasket, da jeg ved forbedømmelsen kunne se ca. 70 
andre hunderacer i hvalpeklassen – troede ikke vi havde en chance, men jeg ville nyde 
oplevelsen. Og det var en stor oplevelse at gå ind i store ring – det tog næsten helt 
luften fra mig. Rose gik fantastisk, som om hun aldrig havde bestilt andet og jeg var 
så stolt af hende. Dommeren valgte 12 hunde fra og her var vi iblandt. Vi gik igen en 
omgang og nu valgte hun 4 og vi var stadig med. Derefter skulle vi placeres og Rose 
blev BIS4. Hold da op en oplevelse – det glemmer jeg aldrig.  
 

 
 
Nu er året 2010 ved at nå sin ende og sikke meget jeg har at kigge tilbage på. De 
hunde giver mig så mange glæder og det ved jeg, de også vil gøre i fremtiden. Tak til 
jer alle for de gode oplevelser vi har haft sammen, de mange snakke i telefonen, på 
udstillinger, i klubben, på facebook osv. Må 2011 blive et lykkebringende år til jer alle 
sammen. 
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