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World Dog Show 2012

med af slagsen: 2 gravhunde, 2 Bracco 
Italiano og en lille Terrier og de klarede 
turen fantastisk. I løbet af dagen holdt vi 
mange pauser og fik gået nogle ture med 
dem, så de også kunne få hilst på hinan-
den. Efter Kassel Bakker, sad jeg næsten 
med næsen i forruden hele vejen, da jeg 
var sikker på at man kunne begynde at se 
bjerge deromkring – det var i hvert fald, 
hvad jeg troede, jeg huskede som barn, 
men der var ingen bjerge. Hvor dælen 
var de rykket hen? Vi skulle helt ned til 
München inden de dukkede op og så skal 
jeg til gengæld love for, at de var der. Vi 
var helt målløse over det betagende syn 
af bjerge med sne på lige foran os. Det 
føltes som om, vi kunne nå dem bare 
ved at række hænderne frem. Det var 
så flot et syn. Ved ca. sekstiden kørte vi 
over den Østrigske grænse og vi var nær 
målet – en lille hyggelig campingplads. 
Vi havde lige en afstikker, da GPS`en 
lavede lidt kludder og syntes vi skulle 
se byen lidt fra oven – læs: sendte os 
på bjergkørsel med en stor autocamper. 
Der blev meget stille i bilen – især da vi 
halvvejs oppe af bjerget skulle vende og 
køre ned igen; men ned det kom vi og 
med lidt hjælp fra en lokal dame, fandt 
vi campingpladsen og fik os installeret. 
Hvor var det dejligt at være af sted igen. 
Hundene hyggede sig og det gjorde vi 
andre også, men vi var noget trætte, 
da vi gik til ro. Næsten morgen stod vi 
tidligt op og kørte ind til udstillingsom-
rådet. I dag skulle Braccoerne – Ella og 

Båtsman, samt terrieren Freja udstilles. 
Jeg hjalp lige de andre ind i hallen – et 
gedemarked med mindst en halv million 
mennesker og en stor hanhund ved min 
højre side, men Båtsman var rolighe-
den selv og klarede, ligesom de andre 
2 hunde al postyret i stiv pote. Kiggede 
lige lidt boder, købte igen mig fattig på 
hundeting og gik derefter ud til bilen og 
hyggede mig med Alma og Rose. Da de 
andre var færdige med udstillingen, og i 
øvrigt havde klaret sig rigtigt fint, kørte 
vi igen tilbage til campingpladsen, hvor 
vi gik en dejlig tur i området. Østrig var 
nøjagtig lige så smuk, som jeg huskede. 
Igen var vi meget trætte og gik tidligt i 
seng. Næste morgen stod vi igen tidligt 
op og turen gik denne gang til Salzbur-
ger Freilichtmuseum, hvor Tanja og jeg 
skulle deltage på klubudstillingen med 
Alma og Rose. Udstilling skulle foregå 
midt i et friluftmuseum og her var rigtigt 
hyggeligt. Østrigerne selv gik rundt i 
deres nationaldragter og der blev blæst 
i horn som velkomst. Der var meget 
varmt og heldigvis havde vi telt med 
hjemmefra, så hundene kunne få lidt 
skygge; men det glemte de tre yngste 
damer og det vender jeg tilbage til. Snart 
var bedømmelserne i 3 ringe i gang og 
der blev fremvist de fineste hunde fra 
mange forskellige lande. Vi fulgte med 
ved de ruhårede standard hunde, men 
kiggede også lidt rundt i de andre ringe. 
Denne dag mødte jeg Eva og Lars fra 
Sverige og deres små dværg gravhunde. 

Af Tanja Møller og Dorte Sørensen

Citat fra Nik og Jay:
Det stod skrevet i vinden at vi ville gøre det
så vi finder en vej igennem mørket
de skal vide, at vi er vindere
for selv når vi falder, falder
rejser vi os op igen
med hjælpen fra en ven
& de skal se vores flag
for vi vandt idag

Dorte Sørensen:
Hallo! Hvad var der lige der skete d. 20. 
maj i den dejlige by Salzburg i Østrig. 
Jeg har holdt mange af mine ferier som 
barn nær denne by, men denne gang var 
det anderledes. Ja, jeg må stadig knibe 
mig i armen, for at være sikker på, at det 
er virkeligt. Det hele begyndte med…..

Ja, sommeren 2011 er Rose og jeg på 
vej hjem fra Verdensudstillingen i Paris. 
Vi havde fået kørelejlighed af Johanne 
og Leif fra Kennel Buevang og vi havde 
haft en pragtfuld tur. Hundene havde 
klaret sig fint til udstillingen og vi var 
rigtig godt tilfredse. En tur på så mange 
timer giver mulighed for mange tanker 
og jeg var allerede så småt i gang med 
at håbe på, at Rose og jeg kunne deltage 
ved næste verdensudstilling i 2012. Men 
mange ting skulle falde i hak – ja, jeg 
havde i hvert fald brug for nogle at køre 
med. Imens havde Tanja Møller og co. 
også nogle tanker om at skulle af sted til 
Østrig næste år og jeg var knap kom-
met hjem fra turen, før end jeg læste 
på FaceBook, at 3 gæve kvinder fra det 
nordjyske ville planlægge en tur i en 
autocamper. Jeg ringede til Tanja og in-
den samtalen var slut, var jeg den fjerde 
person til turen. Men der var næsten et 
helt år til og hold op, hvor blev der snak-
ket og glædet sig til netop denne tur. Da 
tiden nærmede sig og alt vedr. tilmelding 
til udstilling, autocamper, campingplads, 
parkeringsplads osv. var på plads, ja, så 
kunne vi næsten ikke vente mere og stor 
var dagen eller natten, da autocamperen 
kørte ind på min vendeplads i Jelling 
og alle var klar til at komme af sted. Så 
gik det bare derud af igennem Tyskland. 
Tanja og Vivi skiftes til at køre og vi an-
dre to holdt os vågne på skift. Ellers kun-
ne vi sove ind imellem, hvilket betød, 
at vi kom ret langt ned i Tyskland inden 
solen stod op. Hundene – ja, vi havde 5 

Udstilling

Dorte, Rose og den østriske dommer Gerhard Held
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Eva har jeg skrevet jævnligt med i nogle 
år på FaceBook og det var rart endelig 
at mødes. Men ellers gik det meste af 
dagen med at slappe af og nyde de flotte 
hunde. Langt om længe skulle vi ind 
i hver vores klasse – Alma først. Hun 
fik i dag et Very Good, da hun ikke var 
så glad for at blive udstillet udendørs. 
Rose skulle ind i brugshundeklassen og 
gjorde der rigtigt fint. Hun var så heldig 
at vinde klassen, få certet, samt blive 3 
bedste tæve. Et resultat som jeg var rig-
tig godt tilfreds med. Turen gik igen til 
campingpladsen, hvor det gik op for de 
tre yngste damer, at de ikke havde siddet 
nok i skyggen denne dag. De lignede 
alle tre kogte krebs og I skulle se Vivi, 
da hun skulle gå ned ad vejen – jeg siger 
ikke, hvad hun lignede. Den 4 og ældste 
dame – mig, havde taget solcreme på fra 
morgenstunden og havde klaret strålerne 
uden problemer. Endnu en dejlig dag var 
slut og en ny dag ventede. 
Igen stod vi tidligt op og kørte ind 
til udstillingshallerne. Vi havde købt 
parkeringsbilletter i forvejen, så det tog 
ingen tid at komme derind. Vi var i god 
tid og spiste morgenmad i bilen inden vi 
gik i hallerne. Igen var det et gedemarked 
at komme ind, men mit nyanskaffede 
”lejlighedskompleks” (læs: udstillings-
vogn) til Rose gjorde, at hundene kom 
sikkert og trygt ind igennem menneske 
og hundemængden. Vi fandt hurtigt vores 
hal og etablerede os langs væggen lidt til-
bagetrukket. Her skulle vi tilbringe dagen 
og vente på, hvad den ville bringe os. Vi 
mødte flere af de andre danskere – team 
Starwire – Camilla og Jeanette med deres 
familier, Johanne og Leif fra Kennel 
Buevang, Hedda Raun og hendes datter, 
samt Tanja og Kim fra Kennel Gravbas-
serne. Lis Mona Christensen var også til 
stede i hallen med sine korthårede hunde. 
Snart var der fuldt aktivitet i ringene og 
igen kiggede vi på hunde fra mange for-
skellige lande. Vi fulgte med i de ruhåre-
des ring, imens hannerne blev bedømt af 
dommeren og vi var vist ikke helt enige i 
hans bedømmelser. Vi syntes jo selv, at vi 
i Danmark har nogen af de bedste hunde, 
men det havde han ikke lige opdaget, 
endnu! Det blev excellent til alle ”vores” 
hanner og BHK4 til Kretzmann`s Edgar 
Degas. Senere kom tæverne ind og nu 
skulle vi til at gøre klar. Alma skulle igen 
ind først i åben klasse. Alma fik et excel-
lent og her stod Kretzmann`s Esta La 
Milla Rose som BTK3. 

Tanja Møller fortsætter:
Så blev det Dorte og Rose’s tur til at 

komme i ringen, og Tenna (som også 
selv har korthåret gravhund foruden 
bracco) og jeg stod hele vejen igennem 
på sidelinien og fulgte med. Rose viste 
sig fra sin bedste side og var hele tiden 
i god kontakt med Dorte. Så snart Dorte 
stoppede op, stoppede Rose, kiggede 
op på sin mor, som ville hun sige: ”Ja 
mor, bare sig hvad jeg skal – og jeg gør 
det!” Det var virkelig en fornøjelse at se 
teamet i ringen! Stort set alle hundene 
fik excellent, men Tenna og jeg var helt 
enige om, at der lige umiddelbart var en 
rigtig god chance for, at Dorte og Rose 
ville vinde klassen. Der var rigtig mange 
flotte og velgående hunde, men på dagen 
havde Rose bare lige et ekstra gram 
”show-dust”, som gjorde, at hun fejede 
de andre af banen. Vi jublede højlydt på 
sidelinien (bare spørg den østrigske ring-
sekretær, som mente, at vi kunne være 
skyld i en snarlig tinitus). Vi fik guidet 
Dorte og Rose hen til vores lille lejr, så 
Rose lige kunne nå en lille pause, inden 
hun skulle i ringen igen. Der gik ikke 
længe, før de bedste tæver blev kaldt ind, 
og da de gik rundt, blev der byttet lidt 
rundt på pladserne, så Dorte og Rose nu 
gik forrest – vi klappede og hujede, men 
fik pænt besked på at dommeren, at vi 
ikke måtte forstyrre de hårdtarbejdende 
hunde, så måtte vi jo nøjes med at klappe 
lidt ”lavere” og komme med lidt færre 
tilråb. Dommeren bad nu de hårdtar-
bejdende hunde og fører om at stoppe 
med Dorte og Rose forrest! Der var lidt 
uvished om, hvad der lige skete, men 
pludselig gik de resterende ud af ringen 
og kun Dorte og Rose stod tilbage – nu 
som WORLD WINNER 2012! Jubelen 
ville ingen ende tage – vi tudede vist alle 
sammen om kap, og midt i forvirringen 
lykkedes det os at få Rose med ud til 
sidelinien, så hun kunne få noget vand – 
for der var sørme varmt!
Herefter gik det løs i BIR konkurrencen, 
her kom junior han og tæve, bedste han, 
en veteran og selvfølgelig Rose. Sørme 
om ikke Rose lige fandt lidt ekstra energi 
frem fra gemmerne og viste sig igen fra 
bedste side, og imens alle fem hunde og 
fører gik rundt, skete der noget lidt mær-
keligt… Dommeren bad hundene om 
at stoppe og gik ud til en ung østrigsk 
kvinde og talte lidt frem og tilbage med 
hende. Spurgte lidt ind til, hvad hun 
syntes om de forskellige hunde, samt 
om måden de blev handlet på – hund og 
førers samarbejde. Herefter fortalte dom-
meren sin mening til hende. Vi stod alle 
som store spørgsmålstegn – hvad foregik 
der lige. Dommeren bad om at hundene 

skulle gå et par omgange, hvorefter han 
igen stoppede dem og gik han hen til 
den bagerste i rækken og gav hundefø-
rerne et håndtryk, og sørme om han ikke 
endnu engang stoppede op ved Dorte og 
Rose, som nu også blev BIR! Det var så 
vildt at være med til. Dorte undskyldte 
så mange gange, at vi var nødt til at blive 
i længere tid, for nu skulle de jo også i 
store ring (vi holdt op med at tælle hen-
des undskyldninger), men vi red vist alle 
sammen på bølgen;o)
Der var tid til en god pause med frokost 
til os og vand og luftetur til hundene, 
inden konkurrencen i storering begyndte. 
Imens vi sad og spiste kom Tanja og Kim 
med deres Beta, og sørme om ikke også 
hun var blevet World Winner 2012! Igen 
blev der råbt, skreget og givet knus – det 
var så sejt, at Tanja og Dorte stod der 
med hver sin pokal. Sikke et show med 
at finde ud af, hvornår vi skulle være i 
storering (visse østrigere skulle vist have 
haft et lille engelsk kursus inden WDS), 
og det var også lidt svært lige at finde 
ud af, hvor der skulle tages billeder af 
Verdensvinderne. Ved fælles hjælp fandt 
vi svar og var i storering i god tid. Vi 
fandt en god og kølig venteplads, men 
da det endelig blev gravhundenes tur til 
at komme i ringen, var Rose’s batterier 
ved at være brugt op, så den sidste gnist 
var ikke helt så stor. Det til trods var det 
stadig en fornøjelse at opleve parret i 
ringen, desværre blev de ikke placeret i 
denne omgang. Fem hunde til wds - alle 
med excellent - en ikke placeret - en 3. 
vinder - tre 1. vindere - to blev 3. bedst i 
køn med cert. Dorte og Rose afsluttede 
med den største bedrift: WORLD WIN-
NER 2012 og BIR!

Dorte Sørensen fortsætter:
Ja, jeg husker nærmest det hele som i en 
tåge. Der var 15 hunde i brugshundeklas-
sen og det tog lang tid med hver hund på 
bordet. Jeg forsøgte at holde gejsten for 
Rose med lidt operant træning og det var 
hun helt med på. Jeg tror det gav hende 
energi, da hun elsker at træne på den 
måde. Efter hånden blev hundene prik-
ket ud og til sidst var vi kun 4 tilbage. 
Så ville vi da blive placeret, tænkte jeg. 
Og da han så satte to andre på 3 og 4 
pladsen, ja så for der en djævel i mig og 
jeg tænkte, at så går vi sgu` efter nr 1. 
Men at stå der som nr. 1 – det forstod 
jeg ikke. Rose fik certet i denne klasse. 
Jeg gik udenfor og sundede mig lidt, 
greb telefonen og fik ringet til Danmark. 
Der var jo rigtig mange til udstilling i 
Silkeborg og her var et par stykker, som 

Udstilling
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skulle have besked. Ind i hallen igen og 
gøre klar til bedste tæve klassen. Jeg 
havde opnået langt mere end jeg havde 
forventet allerede, men forsøgte at vise 
Rose, det bedste jeg havde lært. Pludse-
lig var der kun os tilbage i ringen – jeg 
forstod ikke, hvor de andre hunde var 
blevet af. Dommeren gav mig hånden, 
pegede over på bordet og sagde CACIB. 
Der gik lidt tid inden jeg fik pokalen i 
hånden og lidt længere tid inden jeg læ-
ste på den, at der stod WeltSieger 2012. 
Hun er blevet verdensvinder, sagde jeg 
og så blev der tudet. Jeanette, Rose`s 
opdrætter var kommet ind i ringen og vi 
gav hinanden det største knus. Hold op, 
hvor var jeg glad, rundforvirret, stolt ja, 
alle følelser fløj rundt i kroppen. Men 
vi var jo ikke færdige endnu, da vi også 
skulle gå om Bedst i Racen. Igen må jeg 
sige, at vi havde vundet langt mere end 
jeg nogen sinde havde håbet, drømt ja, 
bare tænkt på; men med alle danskerne 
på sidelinjen – jeg kunne bare mærke de 
var med os, fandt både jeg og Rose igen 
det bedste frem og viste alt det hun er 
– den skønneste og dejligste lille hund. 
Og igen stod hun som vinder i BIR. Det 
var så vildt. Så blev der taget billeder 
og en masse kom lige hen og hilste på. 
Efterhånden trak vi os lidt tilbage og jeg 
stod og forsøgte at forstå. Vi havde et 
par timer at sunde os i inden vi skulle i 
Store Ring. Vi var trætte begge to, men 
forsøgte at gøre det så godt vi kunne. 
Vi var i meget flot selskab af hunde og 
Rose blev ikke placeret; men det havde 
været en fantastisk oplevelse at gå ind i 
den store flotte ring med lys, lyd og ikke 

Danske gravhunde 
på WDS 2012

Korthåret standard
Brugshundeklasse:
Geilo’s Bello, E: Raun Hedda, Vorzüg-
lich
Buevang Picasso, E: Andreasen Johanne, 
Vorzüglich
Championklasse:
Revestreken’s Xpert, E: Raun Hedda, 
Vorzüglich
Juniorklasse:
Buevang Rie, E: Andreasen Johanne, 
Vorzüglich
Buevang Rosita, E: Raun Hedda, Vor-
züglich
Brugshundeklasse:
Buevang Quintess, E: Andreasen Jo-
hanne, Disqualifiziert

Korthåret dværg
Juniorklasse:
Ygeia Armitage, E: Christensen Lis 
Mona, Vorzüglich
Adeltands B. Nimbus, E: Christensen Lis 
Mona, Vorzüglich

Langhåret standard
Mellemklasse:
Gravbasserne’s Beta, E: Sorensen Guld-
hammer Tanja, Vorzüglich 1, CACIB, 
World Winner, CACA

Ruhåret standard
Juniorklasse: 
Treis Pinheiros Faberge, E: Hübbe Ca-
milla, Vorzüglich
Idesuss Eucalyptus, E: Kretzmann Jea-
nette U. Hübbe Camilla, Vorzüglich
Åben klasse:
Kretzmann’s Edgar Degas, E: Kretz-
mann Jeanette U. Hübbe Camilla, 
Vorzüglich 4
Sonderskoven’s Ilse, E: Moller Tanja J. 
M., Vorzüglich
Kretzmann’s Esta La Milla Rose, E: 
Kretzmann Jeanette U. Hübbe Camilla, 
Vorzüglich 3
Brugsklasse:
Ex Sentia The Spy Who Loved Me, E: 
Hübbe Camilla, Vorzüglich
Kretzmann’s Esta La Eden Rose, E: 
Sorensen Dorte, BOB, Vorzüglich 1, 
CACIB, World Winner, CACA

Championklasse:
Treis Pinheiros Matisse, E: Hübbe Ca-
milla, Vorzüglich

mindst Rose på storskærm.
Så var tiden kommet til at vende hjemad 
og det trængte vi vist alle til. Tanja og 
Vivi tog nogle lange ture bag rattet og 
midt på eftermiddagen om mandagen, 
stod vi i Jelling. Det havde været en fan-
tastisk tur og det var svært at sige farvel 
til hundene og damerne. Til gengæld var 
det dejligt at komme hjem til Mikkel, 
Tilde og Klara som var ganske uvidende 
om Rose`s bedrift i Østrig. 

Efterskrift: Det var fantastisk at komme 
hjem til de mange hilsner på mail og 
på FaceBook fra ind og udland. Tak for 
blomsten fra udvalget og lækkerier fra 
gode venner. Oplevelsen sidder i mit 
hovedet hver evig eneste dag og jeg 
ønsker aldrig, aldrig at glemme det. Som 
en manifestation af dette, har jeg fået 
tatoveret: Rose, World Winner 2012  på 
min ankel og det giver mig gode billeder, 
hver gang jeg kigger på den. 

Udstilling

Ejer og opdrætter gav hinanden et stort knus, da Rose var blevet verdensvinder

Citat fra Nik og Jay:
 la’ mig drømme
drømme om mirakler
la’ mit øje se
en skov af hænder
hvor vi kom fra
er der ingen der glemmer
når vi flyver
er det uden vinger
sa hvis de spø’r os hva’ vi tror pa
si’r vi: ’vi tror pa det her øjeblik’
- hvor vi står her
skulder mod skulder
i rødt & hvidt
ja, vi’ dem fra dannevang.


