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Dette års Skinner´s tur er min 
4 tur til Storbritannien, og for 
mig er det et af årets hunde-
højdepunkter. De 3 måneders 
forberedelse inden turen, er 
en særlig tid - jagtsæsonen 
er slut og nu starter en perio-
de, hvor vi, selv om vi jo også 
er konkurrenter til en plads på 
holdet, rejser rundt i Jylland og 
oplever fantastiske terræner 
og kan glæde os over hvordan 
hundene og vi undervejs bliver 
bedre og bedre. Og så er der 
selve turen, hvor vi skal teste 
om alt virker. Det gælder både 
vores hunde, men i særdeles-
hed også om vi, som hold, kan 
fungere sammen, også når det 
bliver rigtig svært. Det bliver til 
i alt 4 måneders intensivt sam-
vær med gode hundevenner 
(nye og gamle), og jeg nyder 
det i fulde drag.
Skinner´s World Cup Retrie-
ver Event er en working test 
holdkonkurrence (dvs. at der 
udelukkende arbejdes med 
dummyer i jagtrealistiske situ-
ationer), hvor en række lande 
deltager med ét hold beståen-

de af 4 hunde pr. land. 
Konkurrencen har stor prestige 
blandt de deltagende hunde-
førere, bl.a. fordi det er en af 
det få gange om året, hvor de 
kontinentale hold her får lej-
lighed til at møde holdene fra 
England, Wales, Skotland og 
Irland. Det er hunde fra disse 
lande, som har leveret en stor 
del af den ”danske arvemas-
se” indenfor labrador og der er 
ofte instruktører og dommere 
fra Storbritannien til Danmark 
for at afholde kursus og døm-
me prøver. Bl.a. derfor er det 
spændende at måle sig med 
hunde og hundeførere fra dis-

se lande samt de øvrige lande 
i Europa.
I 2019 deltog hold fra Sveri-
ge, Norge, Holland, Tyskland, 
Belgien, Irland, Østrig, Italien, 
Finland, Skotland, Frankrig, 
Schweiz, England, Wales og 
Danmark.

Udtagelse af hold og 
træning
I Danmark er det Danny Fraser 
som varetager udtagelsen af 
holdet og Danny har igennem 
mange år også fungeret som 
holdkaptajn. I de sidste år har 
forfatteren fået tildelt jobbet 
som ”sekretær” og hjælper un-
dervejs i forberedelserne. 
Danny kontaktede mig før jul 
og vi aftalte hvordan vi skulle 
forberede holdet til Skinner´s 
2019 i Wales. Wales er jo Dan-

Skinner´s 2019
En rejseberetning fra en 
deltager på det danske hold.

Tekst: John Juul Henriksen, maj 2019.

Billeder: Skinner´s - Jan Evans (Polarstar Photography), 
de jyske piger, forfatteren og de øvrige deltagere.
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ny´s hjemland (hvis nogen 
skulle være i tvivl) og han glæ-
dede sig derfor rigtig meget til 
årets konkurrence, og var bl.a. 
i Wales på ferie i sommeren 
2018, hvor han besøgte Crick-
howell (Skinners byen under 
årets konkurrence) for at finde 
et godt hotel til holdet.

Danny´s store erfaring med 
Skinner´s og hans kæmpe 
passion for at gøre det godt i 
netop denne konkurrence, gør 
at der hvert år bliver stillet sto-
re krav til de deltagende hunde 
og hundeføreres kompetencer.
I midten af februar startede 
fællestræning, efter en række 
hundeførere havde været kon-
taktet vedrørende deres even-
tuelle deltagelse på holdet. In-
den afrejsen har vi brugt mange 
timer på træning på mange for-
skellige terræner rundt i Dan-
mark – masser af lyng, stejle 
bakker, vand, skov mv. – Tak til 
alle, som velvilligt hjalp på vore 
træninger og til dem som stil-
lede terræn til rådighed for os 
– uden jeres velvillighed ville 
det være rigtig svært at få træ-
net de mange forskellige situ-
ationer inden afrejsen. En helt 

særlig tak til Brian Rasmussen 
og Suzanne Hoffmann for de-
res utrættelige indsats, som 
hjælpere undervejs, også efter 
det stod klart, at Brian og Clyde 
ikke kom med på årets hold – 
stor respekt. 

Fokus i vores 
forberedelse var: 
• Meget lange 

linjedirigeringer 
• Skarp markeringsevne 

på stor afstand, herunder 
også dobbeltmarkering på 
linje

• 2 dummyer på hver opgave 
(dette er normalt for dag 1 
på Skinner´s) 

• Hegnspringning
• Passage af vand – i 

år med fokus på, at vi 
sandsynligvis skulle over 
en flod

• Sikker stoplydighed. 

Det blev til i alt 11 onsdage, 
hvor vi trænede ca. 4 - 5 timer 
hver gang, og for mit vedkom-
mende til ca. 3300 km. kørsel 
rundt i Jylland. Det er denne 
fokuserede indsats, som er 
grundlaget for at vi kan stil-
le med et velforberedt hold til 

konkurrencen.
Først i april var det alvor og 
Danny skulle udtage holdet til 
2019. Det blev disse 4 hunde 
og hundeførere som skulle re-
præsentere Danmark: Hold-
kaptajn Danny Fraser med 
Fendawood Able, Kristian Ole-
sen med Blackthorn Quando, 
skinners debutant Mads Rinke 
Kristensen med Westmacott 
Gaelic og John Juul Henriksen 
med Stenhøjgårds Cille-Lovis.

Facebooksiden – storytelling
I 2017 startede Susanne An-
dersen facebookgruppen: 
Skinners World Cup -Team 
Denmark. Den blev en stor 
succes allerede det første år, 
hvor det danske hold leverede 
en fantastisk præstation i Skot-
land ved at vinde konkurren-
cen og med en dansk Top-Dog. 
Sidenhen har facebook siden 
været holdets ”talerør” i for-
bindelse med forberedelser og 
træning op til konkurrencerne, 
og på turen med sjove situati-
oner og til selve konkurrencer-
ne, hvor der løbende er blevet 
rapporteret hjem til Danmark.
Medlemmerne i gruppen er 
blevet flere og flere, og er net-
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op rundet 400 medlemmer fra 
hele 9 lande, men selvfølgelig 
langt de fleste fra Danmark (pt. 
316).

I maj måned 2019, har der på 
siden været over 4200 opslag, 
kommentarer og reaktioner, 
hvilket vidner om at rigtig man-
ge følger med under konkur-
rencen. Vi håber at de videoer, 
opgaveoplæg mv. som lægges 
op på siden, kan inspirere an-
dre i deres træning og motivere 
til udlandsture, holdkonkurren-
cer mv.

For os, som har deltaget, er 
siden også blevet ”en historie-
bog”, som vi kan bladre tilbage 
i og genopleve tidligere kon-
kurrencer med mange gode 
minder.

Turen
Skinner´s World Cup Retriever 
Event 2019, skulle for første 
gang afholdes i Wales på Glan 
Usk Estate D. 11.og 12. maj. 

Inden man drager på tur, er der 
naturligvis en masse som skal 
planlægges og arrangeres. 
Hvordan skal vi rejse, hvornår 
skal vi tage af sted, hvor skal 
vi overnatte, kan vi finde over-
natningssteder som vil have 
besøg af 4 hunde osv. Hotel-
let havde Danny klaret i god 
tid. Vi har ved flere lejligheder 
oplevet at hold fra de øvrige 
deltagerlande tager afsted en 
uge før konkurrencen og kø-
ber træning hos en hundefører 

i nærheden af prøveterrænet. 
Det danske hold kommer of-
test 1 til 2 dage før konkurren-
cen, og således også i år, hvor 
vi drog fra Danmark onsdag 
d. 8. maj tidligt om morgenen 
og satte kursen mod Hook van 
Holland, hvorfra vi skulle sejle 
onsdag aften, med overnatning 
på færgen.

For første gang havde vi dan-
ske tilskuere med på turen. 
Irene Meinertz, Lise Luplau 
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Irene, Mette og Lise med deres hunde i bakkerne



Johansen og Mette Stubkjær 
Højfeldt, havde planlagt ferie/
oplevelsestur til Wales med 
deres hunde, bl.a. med besøg 
på Skinners. De blev under-
vejs vores hjælpere, fotografer 
og hundeguf leverandører. Vi 
vidste godt at pigerne skulle på 
tur, da vi havde trænet et par 
gange på Mette´s terræn, og 
vi mødte dem første gang på 
færgen og senere i Crickhowell 
til en eftermiddagsøl og aftens-
mad. Undervejs på prøven, 
oplevede jeg for første gang 
i min ”skinnerskarriere”, hvor 
fantastisk det er at have hun-
devenner med på sidelinjen 
under konkurrencen. Pigerne 
hjalp med at kigge poster, fil-
me og lægge videoklip op på 
skinners facebooksiden til alle 
derhjemme, bragte kulhydrater 
og guf til hundene og var vores 
trofaste heppe og klappekor på 

alle posterne. På vores sidste 
post på dag 1, var klokken ble-
vet 17.15 da vi skulle ind, som 
sidste hold. Langt de fleste an-
dre deltagere og publikum hav-
de forladt terrænet, men da vi 
gik ind til post nr. 3, sad der tre 
piger og hujede og klappede 
på den nærliggende bakketop, 
som var tilskuerområde. Det så 
og hørte dommer Barry Taylor, 
og han komplimenterede os for 
at have så fint et heppekor. 
De tre piger/damer har efter-
følgende fortalt, hvordan turen 
også har været en kæmpe op-
levelse for dem alle. Det gæl-
der både deres fælles ferie 
med mange minderige ”situa-
tioner”. Men også deltagelsen 
som tilskuere/supportgruppe 
for et dansk hold under kon-
kurrencen, hvor vejret, terræn, 
de enkelte poster samt hold – 
og hundepræstationerne, står 

særlig stærkt i deres erindring.
TAK piger, for jeres deltagelse, 
måde at være på samt jeres 
hjælpsomhed undervejs – det 
var helt fantastisk at have jer 
med til konkurrencen på denne 
tur – det skal vi have dyrket no-
get mere i fremtiden.

Vi var kommet til Danny´s fø-
deland, og det mærkede vi fle-
re gange, bl.a. torsdag aften, 
hvor en flok af Danny´s ung-
domsvenner kom på besøg 
i baren på vores hotel, The 
Bear. Det blev en meget hyg-
gelig stund, hvor man kunne 
fornemme det livslange ven-
skab, som Danny har med sine 
venner. Undervejs blev der 
sunget og gamle røverhistorier 
blev genopfrisket. Også under 
konkurrencen og til Galla mid-
dagen havde Danny besøg af 
gode venner, så det blev en 
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Lovis på vej i et fantastisk prøveterræn

Hyggelig stund i baren på The Bear med Dannys ungdomsvenner



helt særlig oplevelse for ham.

Danny havde også arrangeret 
at vi fredag formiddag skulle på 
besøg hos Mark og Jamie Bet-
tington – Bridgecroft Kennels, 
som lå ganske tæt på vores 
hotel. Mark har 3 gange vundet 
Skinner´s, med ham som hold-
kaptajn for Wales, så selv om 
det lå nogle år tilbage, var vi 
spændte på besøget. Vi kørte 
i et eventyrligt terræn på vej til 
besøget, og da vi ankom, blev 
vi mødt af en usædvanlig gæst-
frihed, og hjertevarme, krydret 
med masser af hundepassion. 
Der gik ikke mange minutter 
fra vi var blevet præsenteret 
for hinanden, til at vi havde fået 
kælenavne, og herefter hed 
vi: Danny, ”Messi”, ”Krissi” og 
”Little John” (I kan selv gætte, 
hvem der er hvem).

En del af besøget var også, at 
vi skulle have en let gang træ-
ning, og her oplevede vi wali-
sisk temperament. Vi skulle 
gå ”Walk Up”, og da jeg ikke 
fik vendt hurtigt nok rundt, så 
Lovis fik markeret helt præcist, 
og jeg efterfølgende forsøgte 
at redegøre for mine overve-
jelser i forbindelse med den 
dirigering som jeg måtte ty til, 

fik jeg følgende tilbagemel-
ding fra Mark Bettington: ”Lit-
tle John,you shall “fu.….” not 
think yourself, but only listen 
to your captain – Danny, tell 

them that this is very impor-
tant!!!” – I sandhed en noget 
anden tilgang end den vi bur-
ger på holdet. Heldigvis blev 
Mark Betiington meget hurtigt 
god igen, og med ”no hard fee-
lings”. Både Mark og Jamie var 
tilstede under konkurrencen og 
til den afsluttende parole, OG 
de havde ikke glemt vores ny-
erhvervede kælenavne.

Fredag aften var der “Get to-
gether” arrangement, og tra-
ditionen tro, var vi placeret 2 
hold ved samme bord. Vi hav-
de en hyggelig aften sammen 
med det finske hold, med god 
stemning, forventning til næste 
dags prøve og masser af hun-
desnak og historier. 

3 gange skinners vinder

En kop kaffe på kontoret

Holdet sammen med Mark og Jamie Bettinton
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danske hold 



Konkurrencen
Skinners har været afholdt i 17 
år og i de sidste mange år har 
det været med dansk deltagel-
se, og med fine placeringer i 
den bedste del af feltet, bl.a. 
i 2017, hvor det danske hold, 
med Tom, Ove, Danny og jeg, 
for første gang nåede en 1. 
plads, og hvor en dansk hund, 
Stenhøjgårds Cille-Lovis, også 
for første gang, blev Top-Dog 
(den bedste af alle deltagende 
hunde).

Skinners er kendt for at lave 
nogle meget udfordrende prø-
ver, således at hundene bliver 
testet maximalt, og derfor har 
konkurrencen også stor presti-
ge blandt hundeførere. Det er 
derfor ofte de bedste hunde og 
hundeførere, som stiller op og 
prøver at komme på det natio-
nale hold. 

2019 udgaven af Skinner´s 
blev en særdeles udfordrende 
test, og prøvelæggeren Nigal 
Probert fra Wales, fik rigtig me-
gen ros og anerkendelse, for at 
have lavet meget velgennem-
tænkte og udfordrende poster 
i det vanskelige terræn. 

Igennem årene har jeg ople-
vet en tråd i den måde, hvorpå 
der laves poster på Skinners. 
Der er ofte poster, hvor hun-
dene undervejs forsvinder ud 
af syne for hundeføreren, i en 
bevoksning, en slugt, bag en 
stenmur, i en flodseng, eller 
ned af en skråning – Men hun-
den er ALTID synlig når den 
kommer i området med dum-
myen, således hundeføreren 
kan håndtere hunden i forhold 
til vind mv. Det er et meget fint 
koncept, hvor man får lejlighed 
til at vise hvad hunden og hun-

defører kan sammen.

Skinners blev, som tidligere 
nævnt, afholdt på Glan Usk 
Estate. Prøven var på dag 1 
placeret oppe i højlandet, på 
en fantastisk lokation med 
gamle eroderede bakker/bjer-
ge, bevokset med græs, lyng 
og bregner. Bregnerne havde  
heldigvis ikke vokset sig ret 
store endnu. Dag to foregik i 
smukke Glan Usk Park i da-
len ved godset, hvor River Usk 
slynger sig flot igennem. 

Skinners har efterfølgende 
beskrevet prøven således: 
“Day 1 took place on the mo-
orland, which provided all the 
obstacles you would expect to 
find on grouse moors. Day 2 
was set in traditional parkland 
wih a huge variety of challen-
ges, including water retrieves, 
dry stone walls and fences. To-
gether, days 1 and 2 put both 
dogs and handlers to the test, 
enabling them all to prove their 
skills”.

Dommerne på åres konkurren-
ce var: 
Judy Rainey fra England, 
Karin Thunander fra Sverige, 
Les McClean fra Skotland, 
Thomas Hughes fra Irland og 
Barry Taylor fra England.

Mads og Kristian på ventelinje på 
post 4 - i et enestående landskab

Smukke Glan Usk park med floden igennem landskabet
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Dag 1
På dag 1 leverede det danske 
hold  solidt hundearbejde på de 
vanskelige poster, på trods af 
at et par af hundene havde lidt 
rejsetræthed i kroppen, som 
dog heldigvis forsvandt i løbet 
af dagen. Nedenfor er poster-
ne i den rækkefølge som det 
danske hold løste dem, med 
en række stemningsbilleder fra 
dag 1.

Posterne dag 1 – Husk der 
ligger fine videoer fra de fleste 
poster på vores facebookside.

Post 4 – dømt af Judy Rainey 
fra England: 
Hele holdet var inde sammen. 
Vi gik en kort walk up, hvoref-
ter der blev skudt og kastes 4 
dummyer i 2 områder (80 m og 
140 m). Efterfølgende vender 
holdet sig 180 grader et kort 
øjeblik, og vender sig herefter 
tilbage igen. Hundene sendes 
herefter således: Hund 1 til 
område 1, hund 2 til område 2, 
hund 3 til område 1 indtil hver 
hund har hentet en dummy fra 
hvert område. Vi havde set at 
nogle af de øvrige hold havde 
problemer med vinden, og det 
forsøgte vi at tage højde for, og 
det lykkedes i et vist omfang.

Post 5 - dømt af Thomas Hug-
hes fra Irland: 
Dobbelt dirigeringspost. Der af-
gives et distraktionsskud til diri-

gering 2, hvorefter der sendes 
på dirigering 1 (ca. 160 m) – 
her var momentet vinden, samt 
et træ som stod halvvejs ude 
ved dummyen, og hvor mange 
hunde gik i søg, hvis ikke de 
blev skubbet videre. Dirigering 
2 (ca. 200 m) var med en ræk-
ke små momenter. For det før-
ste en markvej og et hegn, som 
trak hundene mod venstre, og 

oppe ved dummyen var der tæt 
bevoksning, så hunden kunne 
forsvinde. Vi klarede posten, 
og fik alle dummyer hjem. Kri-
stian og Quando gjorde det 
meget flot og overbevisende, 
mens jeg havde svært ved at 
få Lovis rigtigt i gang, og Mads 
havde også lidt problemer på 
denne post. 

Hundene venter på at komme ind på post 5
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Post 1 – dømt af Karin Thun-
ander fra Sverige: 
Dobbelt markeringspost. Der 
kastes 2 markeringer (ca. 175 
m og 150 m) i terræn med en 
del bevoksning, men hvor vi 
kunne se hunden det meste af 
tiden. Hunden sendes på den 
sidst kastede først og efterføl-
gende den først kastede. Vi 
klarede posten rigtig fint, ja fak-
tisk endte posten med at blive 
holdets bedste pointhøst under 
hele konkurrencen, idet vi kun 
”smed” 4 point tilsammen.

Post 2 – dømt af Les McClean 
fra Skotland: 
En enkeltmarkering (ca. 90 
m) i græs/bregner op ad bak-
ke, som hentes først. Herefter 
dirigeres hunden over marke-
ringsfærten op til bakketoppen, 
over en meget stejl sektion til 
klipperne på toppen, hvor dum-
myen ligger gemt (ca. 225 m). 
Der var svære vindforhold, og 
stor mulighed for at miste hun-

den på vej mod toppen (hvil-
ket flere andre hundeførere 
gjorde), hvis ikke hunden blev 
holdt til venstre op over den 
stejle sektion. Det var helt klart 
konkurrencens sværeste post 

efterfulgt af post 3. Vi havde 
lagt den helt rigtige plan, og 
holdet løste opgaven rigtig fint, 
og ”vandt” denne post, da vi fik 
de fleste point af alle hold.
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Vind



Post 3 – dømt af Barry Taylor 
fra England: 
Dirigering (ca. 250 m) med 
skud og markering (ca. 90 m). 
Momenterne på denne svære 
post var: For det første at hun-
deføreren fik markeret marke-
ringen meget præcist, da de 
gik lang tid inden hunden skul-
le hente den pga. den vanskeli-
ge dirigering. Vi havde set/hørt 
at mange af de tidligere hunde-
førere fik sendt deres hund alt 
for langt ud, da de skulle løse 
denne opgave. 

Det andet moment var dirige-
ringen over/igennem en meget 
dyb slugt, hvor hunden for-
svandt rigtig længe inden den 
kunne ses igen. Her var det 
vigtigt ikke at få sendt hunden 
for meget langs med slugten, 
hvilket eller var retningen, men 
de hundeførere som havde 
gjort dette, havde ”mistet” de-
res hunde i slugten, og måtte 
have dem op igen for at kun-
ne håndtere dem. Vi arbejdede 
hårdt på denne post og fik alle 
dummyer hjem, men selvom vi 
havde talt om opgaven med at 
huske nedfaldsstedet på mar-
keringen inden vi gik ind, hav-
de flere på holdet problemer 
med at huske stedet.
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Efter dag 1 var vi alle spænd-
te på hvordan det var gået og 
ved aftenens ”Galla Dinner” 
fik vi udløst spændingen: Det 
danske hold havde leveret en 
solid præstation og lå nummer 
to i konkurrencen 13 point, ef-
ter sidste års vinder Skotland. 
Men feltet ned til nr. 6 var utro-
lig tæt, så alt kunne ske på den 
”svære” dag 2, hvor meget kan 
ændre sig. Det er ofte set at 
hunde som har præsteret rigtig 

godt på dag 1, ”går kolde” på 
dag 2, og mister mange point 
på denne dag.

Aftenen blev bl.a. krydret med 
et flot og meget stemningsfuldt 
walisisk mandskor, som op-
trådte et par gange under mid-

dagen, til kæmpe jubel fra alle 
deltagere. Der blev sunget på 
walisisk, og det forstod største-
parten af selskabet ikke meget 
af. Danny kunne dog de fleste 
af numrene og sang med ad 
karsken bælg, og med en lille 
fugtig plet i øjenkrogen. 
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Dag 2
Opgaven fra morgenstunden 
på dag 2 var at få vores hun-
de ”op i gear” igen. Vi varmede 
derfor godt op fra morgenstun-
den med det håb at vi var klar til 
at forsvare vores 2. plads. Det 
lykkedes ikke helt for alle og på 
de første par poster haltede vi 
derfor lidt bagefter, men efter 
de 2 første poster var hundene 
rigtigt i gang igen og leverede 
toppræstationer. 

Nedenfor er posterne i den 
rækkefølge som holdet løste 
dem, med en række stem-

ningsbilleder fra dag 2.Poster-
ne dag 2 - Husk der ligger fine 
videoer fra de fleste poster på 
vores facebookside:

Post 9 – dømt af Barry 
Taylor fra England: 
Enkeltmarkering over River 
Usk på et sted med sten og 
strøm. Standplads var ca. 50 
m fra floden, og når hundene 
går ned over kanten til floden, 
kan vi først se dem igen, når de 
kommer op på modsatte side. 
Mads, Kristian og jeg klarede 
posten rigtig fint, men da Dan-
ny skulle løse opgaven, for-
svandt Snuppy ved flodkanten 
og først efter noget tid fik Dan-
ny kontakt til hende igen. Han 

Dummy post 9
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Holdet inde til instruktion på post 9

Passagen af River Usk på post 9 - fra venstre mod højre



forsøgte ihærdigt at dirigere 
hende over floden, men efter 
et par forsøg bad dommeren 
Danny om at kalde hjem, og vi 
havde fået vores første 0. 
Den slags sker en gang imel-
lem, og så handler det om at få 
samlet holdet, og komme vide-
re. Vi havde stadig 4 poster til-
bage og mulighed for at hente 
noget af det tabte ind igen.

Post 10 – dømt af Les Mc-
Clean fra Skotland: 
En 45 graders dirigering over 
River Usk, til et sted hvor hun-
dene skulle helt tæt på flodkan-
ten for at få fært pga. vinden. 
Vi havde haft spioner ude og 
set at det skotske hold havde 
kæmpe problemer på denne 
post, da de forsøgte at sende 
direkte på de 45 grader igen-
nem lidt pilekrat og andet, hvil-
ket resulterede i hunde der 
ikke kom i vandet, men løb 

langs flodkanten og flere gan-
ge måtte kaldes lidt tilbage og 
forsøges sendt derfra.

Vi lavede derfor den plan, at 
vi ville sende sikkert over i en 
noget mindre vinkel end de 45 
grader(den hvide linje), stoppe 

hunden med det samme når 
den kom op på modsatte side, 
og efterfølgende dirigere til 
højre langs modsatte flodkant, 
indtil hunden kom i området 
med rigtig vind. Vi synes selv 
af vi lykkedes rigtig godt, og 
vores hunde kom markant hur-
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Quando går i River Usk med dummy

Aflevering - læg mærke til det smukke @ som Lovis laver med halen

Vind

Pilekrat

Post 10
Dirigering: ca. 80 m



tigere til dummyen end andre 
vi så, men dommeren ”straffe-
de” os for ikke at sende på de 
45 grader.

Post 6 – dømt af Karin Thun-
ander fra Sverige: 
Dirigering (200 m) med skud 
over høj stenmur som står ca. 
60 m ude. Dommeren pointe-
rede at hun gerne ville se en 
lige linje, og ikke at hundene 
fandt et lavt sted på muren og 
sprang over der. Vi klarede po-
sten fint, og særligt Mads leve-
rede en meget flot linje, og la-

vede næste ”hole in one”, men 
måtte have en lille korrektion til 
sidst. 

Post 7 – dømt af Judy Rainey 
fra England: 
Dirigering (70 m) i kuperet/
skrånende skovterræn langs 
River Usk, i et MEGET smalt 
vindue. Hundene skulle holdes 
helt i midten af vinduet, for at 
de ikke forsvandt – vi gjorde 
det rigtig godt med høje point. 
Reed viste igen meget fine tak-
ter, da dummyen var rullet ca. 
20 m ned af skråningen da den 

blev lagt ud, uden at udlæg-
ger og dommer havde opdaget 
det. Så da Reed kom ”spot on” 
i området, sagde dommeren 
”picked”, men Reed søgte vi-
dere, og gik med næsen i jor-
den de 20 m ned af skrånin-
gen – meget flot, og det syntes 
dommer også.

Post 8 – dømt af Thomas Hug-
hes fra Irland: 
Markering (80 m) med spring af 
hegn. Markering kastes på egn 
areal ved River Usk, således at 
hunden akkurat kan markere 
den. Herefter sendes hunden 
som først skal springe et hegn 
og herefter forsvinder ned af 
meget stejl og skovbevokset 
skråning. Undervejs kan hun-
deføreren ikke se hunden, som 
først kommer til syne når den 
er i markeringsområdet, hvor 
den kan håndteres i smalt vin-
due. Mange hunde gik videre 
mod River Usk, og måtte kal-
des tilbage i området. På vejen 
hjem skal hunden igen springe 
hegnet, men nu er det et spring 
op ad bakke og med dummy i 
munden. Vi fik alle dummyer 
hjem, men Mads, Kristian og 
Danny måtte håndtere lidt, så 
det kostede lidt.

Så var konkurrencen slut. Vi 
synes alle at det var gået ok i 
betragtning af vores uheldige 
start på dagen, men hvor langt 
var vi røget ned i den samlede 
stilling. Ved den afsluttende pa-
role var vi faktisk indstillet på at 
det var ok, at vi nok var blevet 
nr. 4 eller 5 i det skrappe felt. 
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Så kom resultaterne 
Først blev Top-Dog´en annon-
ceret: ”The Top-Dog is num-
mer 45, Stenhøjgårds Cille-Lo-
vis” from Denmark – Kæmpe 
overraskelse og vild jubel i 
den danske lejr og meget våde 
øjne hos hundeføreren John 
Juul Henriksen. 

Vi havde alle set at Lovis havde 
gået rigtig, rigtig godt på dag 2, 
men efter dag 1 var hun 6 point 
(ud af 100) efter den førende 
hund, så vi havde ikke regnet 
med denne enestående pla-
cering. OG derfor: For anden 
gang vinder af ”The Bellever 
Perpetual Challenge Trophy” 
– det har ingen gjort før – står 
nu en dansk hund og hundefø-
rer på vandrepokalen 2 gange, 
sammen med en række top-
hunde og tophundeførere fra 
hele Europa. 

Første gratulant, da jeg gik ned 
med pokalen, var sidste års 

Top-Dog Anja Heur fra Tysk-
land, som blev en flot nummer 
2, kun to point efter Lovis – re-
spekt…..

Så blev det samlede resultat 
annonceret: På tredjepladsen 
Denmark (stor jubel i den dan-
ske lejr – vi var på podiet ef-

ter en sej kamp både på dag 1 
og 2. Det var virkelig dejligt, at 
vores vedholdenhed havde gi-
vet ”pote”. Vi var derfor 4 glade 
hundeførere, som gik på podi-
et og fik vores roset, diplom og 
masser af klapsalver.

På en flot andenplad kom Eng-
land (6 point ud af 800 foran 
Danmark) og vinder af Skin-
ner´s World Cup Retriever 
Event 2019 at Glan Usk, og for 
anden gang i træk, de gæve 
Skotter (11 point ud af 800 for-
an Danmark). Et kæmpe tillyk-
ke herfra, det er enestående at 
tage titlen to år i træk.

Mads var blevet samlet nr. 10 
på sit første Skinner´s – kæm-
pe flot - og Kristian nr. 14 i et 
meget skrapt felt, så det var en 
helt igennem godkendt præsta-
tion af et dansk hold i en kon-
kurrence, som vil komme til at 
stå markant i 4 danske hunde-
føreres hundesportskarriere. 
 
At det danske hold gjorde det 
rigtig godt, understreges af en 
meget fin hilsen, som den me-
get respekterede Captain for 
Team England, David Latham, 
efterfølgende slog op på sin fa-
cebookside: 
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John og Lovis  med pokalen efter en fantastisk dag 2

Danmark med en velfortjent 3. plads



”Team Scotland – my friendly 
congratulations – winning the 
World Cup. 
Just as we also were happy 
with our Scottish friends, we 
were thrilled with Team Den-
mark’s 3rd place - well done, 
very well done and respect!”

Der skal også lyde en stor tak til 
Skinner´s organisationen, som 
gør det muligt for os at komme 
til denne fine konkurrence og 
møde hundevenner fra hele 
Europa. Det er et flot koncept, 
som Skinner´s har udviklet, og 
det ”kører som en smurt maski-
ne” undervejs, både med den 

faste organisation, men også 
de mange lokale hjælpere som 
stiller op og bruger en week-
end på os.

Jeg har været så heldig at 
være med de 2 gange Skin-
ner´s er ”flyttet” ud af England, 
til Skotland og Wales. Begge 
gange har flytningen resulteret 
i to meget fine og udfordrende 
konkurrencer lagt af to lokale 
prøvelæggere, Roddy Forbes 
(2017) og Nigal Probert (2019), 
som med et kæmpe engage-
ment har lavet virkelig stærke 
prøveoplæg, og ikke mindst 
lagt prøven i to enestående 
terræner. Jeg håber at Skin-
ner´s i fremtiden vil holde fast 
i denne strategi, så fremtidige 
deltagere får lejlighed til at op-
leve nye spændende terræner 
rundt omkring i Storbritannien.
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De skotske vindere i terrænet



Efter præmieoverrækkelse, ly-
kønskninger, fotografering mv. 
måtte vi haste afsted, da vi 
skulle sejle fra Harwich sam-
me aften. Vi ankom i god tid, 
og kunne besøge ”vores” Fi-
ch&Chips og få en kæmpe por-
tion af den fine Fish – det er vist 
første gang at vi har levnet…. 

Ombord på færgen meldte 
trætheden sig ret hurtigt, så 
holdkaptajnen næsten måtte 

opgive at drikke sin øl færdig, 
men ned kom den og vi til køjs.

Godt i land i Holland, gik turen 
mod Danmark med mange fine 
telefonopkald fra danske hun-
devenner, og pludselig var vi i 
Fredericia, hos Danny, hvor vi 
skulle skilles, efter 4 måneders 
intensivt samvær.

Hver gang jeg har været af-
sted sammen med hundeven-
ner til holdkonkurrencer, er 
der sket noget med relationer-
ne til de hundeførere jeg har 
været sammen med. Man får 
nogle fælles oplevelser, som 
ofte knytter deltagerne tæt-
tere sammen netop pga. dis-
se oplevelser. Man har noget 
sammen, som vi også kender 
fra unikke jagtoplevelser, fra 
særlige oplevelser med familie 
og venner. Jeg håber at denne 
lille rejsebeskrivelse har givet 
læserne et lille indblik i, hvad vi 
har oplevet og hvad der er så 
unikt ved at rejse ud til konkur-
rence sammen. 

Vi er nu 4 danske hundeførere, 
som for altid vil være bundet 
sammen af denne fælles ople-
velse med det flotte resultat.

Tak til pigerne fra Jylland, 
Mads, Kristian og Danny for 
gode dage i Wales.
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Kristian og Quando er klar

Fish&Chips i passende
portioner.
Samme sted som vi
plejer :-)



Efterskrift
Særligt for mig, vil Skinner´s 
2019, stå som en milepæl i min 
hundesportskarriere, Top-Dog 
på Skinner´s for anden gang 
med Lovis, det er meget meget 
flot.
Det var da også et meget be-
vægende øjeblik at stå med po-
kalen foran sine jublende hold-
kammerater og alle de dygtige 
hundeførere fra hele Europa, 
og fornemme den anerkendel-
se der strømmede mig i møde, 
fordi deltagerne godt vidste, 
at det var noget helt enestå-
ende, som Lovis og jeg havde 
præsteret - og nede i flokken 
stod Mark Bettington (3 gange 
Skinners vinder) og råbte ”Litt-
le John – Little John” sammen 
med et par ”thumps up”. 
Ja, min hund Lovis havde gjort 
det, selvom hun var blevet ste-
riliseret og fik fjernet nogle små 
knuder i en række bryster i fe-
bruar måned og hvor jeg un-
dervejs i forberedelserne hør-
te små kommentarer ”udefra”, 
som gik på, ”om hun nu ikke 
var blevet for gammel til endnu 
en tur”. 
Lovis og jeg har arbejdet virke-
lig hårdt hele foråret på at blive 
klar, men også på ikke at for-
cere træningen, men hele tiden 
bygge på. Vi har gjort det på 
vores måde, med positiv moti-
vation og godbidder, og så er 
det bare helt vildt at det lykkes 
på denne måde.

Nu står ”The Bellever Perpetu-
al Challenge Trophy” i Hudevad 
på Fyn indtil maj 2020. Pokalen 
er skænket af Mr Rupert Hill & 
Mr John Birkett, som begge er 
ved at være et par ældre her-
rer. Jeg havde den store for-
nøjelse og ære, at Mr. Rupert 
Hill, som var tilstede ved årets 
konkurrence, og kom op og 
gratulerede efter præmieover-

rækkelsen. Det var ret stort, 
ligesom den meget fine hilsen, 
som Mr. John Birket tidligere 
har sendt til vores hold: ”I re-
member judging the Danes, in 
the first European international 
in Germany. When they came 
into line, we had a small jump 
for them to go over. One of the 
team said too me, our dogs will 
not do that, we have no real 
jumps in Denmark!!. This is 
why this result, once again pro-
ves, how far, European hand-
lers and dog have come. This 
was a magnificent effort. When 
this event started it was who is 
going to come second to Eng-
land, this is no longer the case. 

Danny boy, I am very proud, of 
what you have achieved. Well 
done to you all”.

Det er bare flot, hvordan vores 
sport hele tiden flytter sig og 
konkurrencen bliver skarpere 
og skarpere. Team England le-
verer stadig - År efter år ligger 
Team England i top 3, men ikke 
siden 2015 har de vundet. Det 
ikke fordi de er blevet dårlige-
re, men fordi alle de øvrige lan-
de er blevet meget dygtigere, 
og det er vel hele formålet med 
vores hundesport. For mig er 
det i hvert fald en kæmpe mo-
tivation til at fortsætte det gode 
hundearbejde.
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