
Velkommen til min side 

MANDEN: Mit navn fremgår af linket, jeg er el-faguddannet, jæger og 

hvalpeinstruktør for DKK. Har en overgang været træner for DRK. I mit liv 

har jeg min kone, mine børn, børnebørn og vores 4 hunde.       

START: Min verden med hunde startede, da jeg var knægt, hvor mine 

forældre have et gadekryds af en hund, som jeg knyttede mig til. Siden er 

der mange hunde, som har glædet mit sind.  

JAGTHUNDEN: Købte min første labrador tilbage i 1981, som var med 

stambog. Den skulle selvfølgelig bruges som jagthund, og jeg startede til 

hvalpetræning hos Kennel Dee Fair, hvor hunden kom fra.  

Den verden var bare fantastisk at komme i kontakt med, en rigtig god 

begyndelse, snart havde vi bestået brugsprøven, så adgangen til videre 

træning og prøver var banet. 

 TILBAGEBLIK: Det var en dejlig hund, som jeg havde meget glæde af, et 

kuld hvalpe blev det også til. Hvalpene var nu noget af en prøvelse, da det 

var første gang, jeg havde haft hvalpe; men det var en oplevelse - samt en 

god del erfaring rigere. 

JÆGERTANKE: Som jæger kunne man ønske sig store vildtmarker, hvor 

man kunne tilbringe livet med jagt og leve med naturen. Et lille tilbageblik 

på vores dejlige duejagt i august, det er minder, som mange jægere 

drømmer om, at sidde i hegnet ved en kornmark, en augustmorgen og se 

naturen vågne, samt mærke den forventning, man havde til de første 

duer, der slår ind over lokkeduerne på marken, se det sku` tanker.    

TANKER: Sådan set i bagspejlet, er der jo mange fejltrin, man godt ville 

have været foruden, men netop fejl, er dem, som vi skal tage ved lære af. 

Vi kan altid være i tvivl, om vi har taget den rigtige beslutning. Hvornår er 



en beslutning rigtig, er det, når vi skal sige farvel til vores hunde med et 

værdigt liv i behold.  

TID: Tiden vil lære os at komme videre. Nye udfordringer venter, og en 

positiv indstilling er godt at have med på livets vej. ”The live most go` on” 

Tag verden med et smil, og verden smiler til dig. 

BERNERNE: I den tid, jeg har haft fornøjelsen af Berner Sennen hunde, og 

avlen med dem, er det blevet til fem kuld på forskellige tæver og rigtig 

mange oplevelser. Både med hundene, men også med de mange 

mennesker, man komme til at kende, når de køber en hund. Det kan 

udvikle sig til evige venskaber, man er jo sammen om noget fælles, som vi 

ønsker os fungerer godt i blandt de mennesker, den skal leve med.  

 

 

 

 


