
Dogs Down Under. 
 

I foråret, da Per og jeg var ved at planlægge vores tur til Australien, slog 

tanken os, at det kunne være sjovt at se lidt ”hund”, foruden alt det som turisterne 

skal se i det forunderlige land. Jeg gik på jagt på internettet, med nedslående 

resultater! Det så ikke ud til at BHP var vel anset i den Australske Schæferhundeklub. 

De dyrkede kun lydighed og agility. Men, fik jeg at vide, der var vist nok nogle 

mennesker der trænede BHP i Brisbane i Queensland, den nordøstlig del af 

Australien. Jeg fik en e-mail adresse på en dame ved navn Gabi Hoffmann og skrev 

til hende. Det blev starten på en fantastisk bekendtskab og et væld af oplevelser. 

Gabi var formand for ”The Brisbane Sporting Dog Club”. Hun fortalte, at 

det var rigtig nok at Kennel klubben rynkede næse af BHP træning samtidig med at 

de brystede sig ved de SchH prøver deres tysk importerede hunde besad. En noget 

dobbelt moralske holdning! Derfor trænede BHP interesserede i Sportsklubber under 

”The Australian United Schutzhund Clubs”. Der var tre klubber i Queensland plus 

nogle i New South Wales, i Melbourn og Adelaide. Det gør træning noget begrænset, 

da afstandene imellem klubberne er noget lignende at skulle en smut tur til en nabo 

kreds i Rom! Brisbanes nærmeste klub var dog kun 2-300 kilometer væk.  

Gabi’s egen klub var meget seriøs i deres arbejde. Da der kun er et par 

BHP dommere i Australien, sparede de op, så de hvert år kunne invitere en dommer 

fra Amerika, Tyskland eller andet land for at blive international bedømt og derved 

kunne forbedre sig. Imponerende! Disse prøver blev dog ikke godkendt af Kennel 

klubben men kun af Schutzhund klubben.  

Da Gabi hørte at Per var brugsprøve dommer, spurgte hun om det kunne 

tænkes at han ville dømme en prøve i forbindelse med vores besøg. Det ville han 

selvfølgelig gerne, så vi gik i gang med at søge de forskellige instanser, DKK og 

BHR for at få tilladelse. Erik Dalby sagde med det samme, at han ikke så nogle 

problemer, men at Per ikke skulle regne med køre penge, hvor morsomt! DKK var 

også meget positiv.  

Vores oprindelig sightseeing plan gik ”heldigvis” i vasken og et nyt blev 

strikket sammen, selvfølgelig nu med et flere dags ophold i Brisbane. Vi ville gerne 

overvære deres træning foruden selve prøven. 

Vi forlod Danmark den 5. juli, og 

efter ca. tre dage i henholdsvis Singapore, 

Sydney, Uluru og Alice Springs, Kakadue 

National park, Cairns og Dunk Island (trope ø) 

og have set aboriginals danse, redet, dykket ved 

Great Barrier Reef, kørt på jet ski, sejlet på 

krokodille floder og svævet over regnskoven i 

cablecar for blot at nævne nogle af oplevelserne, 

ankom vi med fly til Brisbane torsdag 

eftermiddag og blev hentet af Gabi i lufthavnen. 

Vi skulle bo hos to af klubbens 
 



medlemmer Leigh og hendes mand Len der også var figurant. Efter aftens maden 

ankom klubbens anden figurant, Reg og hans kone Karyn og vi så hunde videoer og 

snakkede hund til langt ud på natten.  

Selve prøven var ikke så stor, fire hunde dristede sig til at stille op overfor 

den stygge dommer fra Danmark. Gabi i en SchH2, Reg i en SchH1, Burkhardt fra 

Gold Coast Klubben i en SchH3 alle med schæferhunde 

og John 

med sin 

dobberm

an i en 

SchH1. 

Prøven 

skulle 

holdes 

fredag 

aften og 

lørdag 

morgen på grund af deres plads muligheder. B og C 

skulle afvikles bag ved rugby klubben på et græsareal 

der blev brugt som parkeringsplads når der var rugby 

kampe om lørdage. Derfor skulle det foregå fredag 

aften og da det bliver mørkt klokken halv syv året 

rundt, skulle det være i kunstig lys. Der blev skaffet en 

generator og en projektør på en kran til at klare det 

problem. Sporene skulle gås på nogle andre boldbaner 

noget derfra, klokken halv syv om morgenen for at nå at 

blive færdig inden banerne skulle tages i brug! Ikke lige 

de forhold vi er vandt til!  

 

Resultaterne: 

Gabi Hoffmann med Vilco VonForell (Axel)  A:86 B:87 C:90 total 263 

Reg Worth med Anja Haus Sarek   A:93 B:88 C:81 total 262 

Burkhard Beste med Elana Cendraise A:90 B:61 C:81 total 232 

John Whaling med Vakama the Ice Man (Ice) A:70 B:70 C:63 total 203 

 

To bestået og to dumpet. 

Standarden var som til en prøve herhjemme, 

men da de skulle være nogle af de mest 

seriøse i Australien har de langt igen. 

Omvendt kan man sige, at når de har så lidt 

hjælp og arbejder under så svære forhold, er 

det godt gået!!! 

Under selv prøven skete der flere 

sjove ting. Alle deltagerne fik nerver da 

dommeren forlangte at gruppen skulle ”gå 
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rundt” og ikke blot stå stille. De brugte kegler til at indøve gruppen under træningen. 

Johns hund forsvandt pludselig under langtids afdækning, da en ”feral cat” (vild kat) 

strøg over pladsen. Der fløj store mørke skygger 

over vores hoveder og landede i træet for enden 

af banen. Det var kæmpe flagermus – frugt 

ædende heldigvis. Prøven var over ved ni tiden 

fredag aften og hvad gør man når man ingen 

klubhus har, og man er sulten? Man tager hen 

på den lokale MacDonalds! Vi spiste betydeligt 

bedre efter sporet den næste morgen, Reg 

inviterede alle sammen hjem til sig for at spise 

engelsk morgenmad. Karyn gik lidt i panik ved 

tanken om 12 gæster uden advarsel, men det var bare hyggeligt! 

Præmie overrækkelsen var om aftenen på et restaurant der hed ”The Four 

Amigo’s”. Lækkert mexicansk mad. Jeg 

ved ikke hvad pokaler koster i Australien, 

men klubben havde ikke sparet hvad det 

angår. Der var pokal for bedste prøve samt 

bedste A, B og C. Per fik også overrakt en 

flot bog om Australien som tak for hjælpen. 

De næste par dage var vi med til deres træning og kunne bidrage med lidt 

råd og vejledning. Medlemmerne mødte talstærkt op og viste en store interesse for 

arbejdet. Hele familien var med, selv de 

små børn, og stemningen var meget 

hyggeligt. Gabi var også i bukserne, så kom 

bare an piger! 

Vi havde et fantastisk ophold i Brisbane, vejret var fint, tørt og varmt, 

tyve grader for det meste, og det er midt vinter! Australiernes gæstfrihed er 

uovertruffen! Vi blev vartet op i hoved og r…. Vi blev kørt rundt til seværdigheder i 

 

 

 

 

 



nabolaget, blandt andet Steve Irwins Australian Zoo (ham fra animal planet – 

Australierne mener han er ”a bit over the top”) og  Lone Pine Koala Sanctuary og vi 

blev vist rundt i byen Brisbane.  

Men for at kaste lidt malurt i bægeret, kunne jeg ikke tænke mig at flytte 

til Australien. Det er ikke et land for hundeelskere! Hunde er meget ilde set på alle 

offentlige områder. De må ikke 

slippes løse og tillades ikke på de 

fleste campingpladser. De fleste 

hunde er arbejdshunde og opleves på 

ladet af  ”the ute”, eller bundet i en 

baggård. Der har også lige været et 

lovforslag fremme, som følge af 

pitbull problemer, om at alle hunde 

der truer mennesker skal bære 

mundkurv hele tiden! Hvad vil det 

sige at true? Gø ved havelågen? 

Vejret tiltaler mig hellere ikke. Det var dejligt, da vi var der over, perfekt hundevejr. 

Men om sommeren bliver det nemt langt over tredive grader og så stopper 

hundearbejdet helt! Vores venner fortalte også om flere hunde de havde mistet til 

slangebid ude i haven! Nej tak, Danmark er bare dejligt! 

Vores Australske eventyr slutter ikke helt her. Gabi og Reg havde planer 

om at tage til Bundsseieger i Gøttingen og det lykkedes os at overtale dem til at 

komme og besøge os i Danmark i den forbindelse. Det var jo kun en smuttur nordpå 

på 6-700 kilometer, ingenting efter deres målestok! De kom, og vi fik vist dem lidt af 

Danmark og lidt hundetræning. Reg fik endda lov til at figurere for Kendo. Det var 

rart at kunne tilbage betale lidt af deres gæstfrihed.  

    Pat Funnell. 

 


