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Kendo’s første DM 
 

”Hvor gammel er han?” Er der mange der spørger mig, når jeg står med den langhåret 

i linen. ”Uden på eller inden i?” er mit standard svar. Og det er netop problemet! På 

stambogen er Kendo tre, snart tre et halvt år gammel, men inden i er han knap nok 

halvandet! ”Det er godt nok en alvorlig schæferhund,” kommenterede en af vores søns 

venner, da han første gang mødte rovdyret. Vi har nu andre navne for ham: Leif 

Lalleglad, gadedreng, hwalp, flufdyr, samt mange andre!  

Og trods alt det, lykkedes det os virkelig at kvalificere os til DM’99 i Tølløse!! 

Faktisk, hvis jeg havde lyttet til de kloge ord omkring mig så skulle jeg have ventet til 

næste år. ”Han er for ung.” ”Han er først klar om et år.” ”Det er for mange prøver, 

for tæt på hinanden.” Denne sidste udtalelse er faktisk helt korrekt. Kendo har 

været til tre BHP3 prøver inden for otte uger, og det er meget for sådan en hwalp!  

Hvorfor stillede jeg så? Tjaa, gamle cirkus heste, du ved! Hvilke forventninger havde 

jeg så? Ikke nogen - vi var bare med. Nu havde jeg en chance, uden at det betød så 

meget, til at afprøve en ung hund under ”rigtige” konkurrence betingelser. Derfor 

gjorde det fantastisk ondt da alle de såkaldte kloge tilskuere til DM fandt på at 

komme med nedsættende kommentarer om vores præstation! Vel og mærket folk som 

ikke havde kvalificeret sig og måske aldrig kommer til det! ”Sikke noget lort du 

lavede!” ”Hvad er det for noget at komme med!” ”Og du kalder dig instruktør!” OK, 

man er nok noget sårbar i selve situationen, men alligevel! Det var rart med nogle 

rigtige venner ved ringsiden der kunne trøste og opmuntre! Per var udsat for noget af 

det samme, da han havde været op i lydighed, endda fra hovedklubbens næstformand! 

Han og Halla klarede sig i øvrigt fint med en placering som nr. 17 og næst bedst 

gruppe C resultat med 97!  

Hvordan jeg selv synes det gik? På sporet gik Kendo noget mindre koncentreret end 

han plejer, men viste mig at han er istand til at fuldføre et spor uden nogen form for 

hjælp. Det var han nød til da jeg ikke kunne se noget som helst. Jeg skal lige hilse og 

sige at jeg havde det decideret dårligt, da han knækkede efter kun 39 skridt på 

anden langside!! Men han havde ret og heldigvis fulgte jeg bare efter! Hvorfor han 

sprang over sidste genstand ved jeg ikke, måske en lille  koncentrations svigt! 

Ærgeligt, men skidt – nu ved jeg at han kan selv og det er dejligt!!! Det blev til 82 

points.  

Før lydigheden prøvede jeg noget nyt. Jeg tog ham ud af bilen i god tid og gik og 

legede med ham i et kvarters tid. Han skulle nemlig dække af først, og så plejer han 

at være noget urolig og presse meget når vi går i gang med lydigheden. Mit forsøg 

lykkedes fint, han var ikke nær så vild da jeg hentede ham efter afdækningen. Jeg 

følte at jeg havde godt styr på ham. Mit sit øvelse har været et problem i et stykke 

tid – han står! En eller andet ekstra kommando er blevet indkodet og han kan ikke 

undvære den hvis øvelsen skal lykkes! Jeg valgte at give hjælpen så han kunne lave 

øvelsen rigtig frem for at lave fejl og det kostede! Øvelsen gik i mangelfuld – men det 

vidste jeg! Dæk øvelsen var i orden, han kunne dække lidt hurtigere, men i indkaldet 

der løb han lige ind i mig, satte sig derfor skævt foran, og gik skævt om på plads 
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fordi han havde det så sjov!!! Da jeg legede med ham forinden, lavede jeg fire indkald 

og ikke én gang løb han ind i mig!! Hwalp!! Stå øvelserne var pæne, han kunne dog stå 

lidt hurtigere. Under apportering af to kilos apporten stødte han ind i mig , men det 

er bedre end at sidde for langt fra. Flugtspringet ødelagde jeg selv ved at kaste 

apporten for langt til venstre så han sprang skrå over på tilbage vejen og ikke fik 

rettet ind foran. Klatre springet kastede jeg også skævt over men det betyder 

mindre når hunden klatrer tilbage. Så kom vores værste øvelse! Aldrig har jeg haft en 

hund der var så langsomt til at fatte fremadsendelsen! Vi øvede med bolden på banen 

da vi ankom til Tølløse om fredagen, men da der ikke var andre der tiltuskede sig 

træningstid om lørdagen efter konkurrencen var slut for dagen, turde jeg ikke øve 

det mere der. Det var åbenbart for lang tid til at hans lille hjerne kunne huske det, 

for han løb dårligt frem, stoppede op, fortsatte skævt og skulle have to kommandoer 

for at dække. Endnu en øvelse til mangelfuldt! Sammenlagt blev det til 83 og det er 

jeg godt tilfreds med alt taget i betragtning - mine bommerter, at han havde været 

hjemme fra og blot opholdt sig i bilen i to døgn på det tidspunkt o.s.v.  

I gruppe C var han rigtig i sit es! Af en eller anden grund tog han fejl af det høje 

springbræt og runderede dét i stedet for sjette skjul. Det var han ikke den eneste 

der gjorde. Han måtte have ekstra kommandoer til at slippe i tre af øvelserne! Han 

havde meget svært ved at følge på plads ned til modprøven!! Dommeren sagde at jeg 

skulle trøste mig med at jeg havde en pragtfuld hund. Det var lidt svært lige der!! 

Senere på dagen standsede den første figurant Anita og mig og sagde ”Du er godt 

klar over at din hund bider hårdt! Der var hul helt ind i manchetten!” Det var et lille 

plaster på såret! Det er også pudsigt at den anden figurant skulle skiftes ud lige 

efter han havde haft Kendo.  

Hvad lærte vi af det? Han skal lære at være mere lydig i gruppe C. Det må bare tage 

den tid det skal tage! Men jeg tror nok jeg har indset, at han skal have lidt mere tid 

til at afreagere før slip end jeg gav ham. Han slap jo prompte på anden kommando, 

som om det var den første – hvis nu han ikke havde opfattet den første fordi han 

stadig kæmpede?  

Vi har afprøvede det siden og det ser ud til at være rigtig! Så det var den DM. Vi del- 

tog – et år for tidlig – og vi bestod vores prøve endnu en gang. ”Og det er ik’ så ringe 

endda!” Til alle I der var med fra kredsen, tak for jeres hjælp op til, under og efter 

konkurrencen. Vi havde en dejlig weekend og vi vender frygteligt tilbage til næste 

år!!!      

      Hilsen Pat og Kendo. 

 


