Månedens tanker 2015 ved Thorleif Rigenstrup
Det er nu mere end 40 år siden, jeg startede med at arbejde med labrador. Det har været og er stadigvæk
mange gode oplevelse og rigtig gode venner, jeg har fået igennem de mange år.
Som instruktør, opdrætter og medlem af raceledelsen bliver jeg ofte spurgt, hvilken labrador man skal
vælge, især af førstegangskøbere. Ofte spørger folk, om det er ”formel 1” eller den gammeldags type. Jeg
ved godt, hvad folk mener; men jeg synes, det er forkerte betegnelser.
Når folk siger gammeldags type, mener de oftest udstillingslinjen (show line). Efter min overbevisning er
jagt-/markprøvelinjerne (formel 1) mest tæt på, hvordan den oprindelige labrador var. Vi har i Skotland
besøgt godset Buccleuch, som var en af de første opdrættere af racen tilbage i 1835. Den gamle Buccleuchlinje, som vi så og trænede med, ser ud og arbejder, som det vi møder ved vores markprøvelinjer i dag. Er
gammeldags det samme som det oprindelige?
Vi ved alle, at der er sket en dramatisk udvikling af labradorracen siden den oprindelige. Især
udstillingslinjerne har udviklet sig meget væk fra den oprindelige, så vi nu taler om (og erkender) 2 typer
labrador. Det betyder dog ikke, at den ene type er bedre end den anden; men det kan have betydning for,
hvad man ønsker at anvende hunden til.
Jeg har gennem tiderne forsøgt at forklare forskelle, samt stærke og svage sider ved de 2 typer. Nu har jeg
forsøgt at sætte det i skemaform, inspireret af den tyske instruktør og opdrætter Anja Möller, som på
forlaget Kosmos har udgivet en dejlig bog: Labrador Retriever. Desværre har jeg kun fundet den på tysk, så
den er nok ikke så kendt i Danmark.
Her er så mit bud på et skema, der kan bidrage til at finde den type labrador, man synes bedst om:

Fælles egenskaber
Forskelle i
karakteregenskaber

Opdrætsmæssig
fokusering

Moderne optisk
fremtoning m.h.t.
racestandard

Labrador af udstillingslinjer
Labrador af jagt-/markprøvelinjer
Tilpasser sig let. Robust. Nervefast. Generel sikker væremåde og fortrolighed over
for mennesker og dyr.
Lader sig ikke forskrække og er ofte For det meste meget følsom og
meget egenrådig. Dette kan have
førerfokuseret. Er normalt uinteresseret i
indflydelse på ønsket om at lade sig fremmede. Skønt den går meget hårdt i
lede og knytte sig til hundefører,
terræn, er den pga. udpræget villighed til
fordi den elsker alle mennesker.
underkastelse let at gøre indtryk på.
Den optiske fremtoning (eksteriør), Gennem generationer selekteret med
som i løbet af de seneste 50 år
henblik på de jagtlige ydelser dvs. næse,
ganske vist har udviklet den
arbejdsstil, naturlig begavelse,
moderne ”show type”, som dog
vildtfindende egenskaber, temperament og
stadig følger den oprindelige
behagesyge (”will to please”). Den optiske
racestandard.
fremtoning (eksteriør) er således trådt
noget i baggrunden; men skal dog have
betegnelsen ”racetypisk”, når den
fremstilles for en eksteriørdommer.
Ofte en meget tung og kraftig
Som regel en lettere og mere atletisk
kropsbygning med forholdsvis
kropsbygning med smallere hoved og
korte ben og kraftigt hoved med
mindre stop. Hyppigst med højere
stærkt udpræget stop.
benstamme og længere ryg (især lænden).

Præstationsparathed
Byttedrift

Apporteringsglæde
Behagesyge (”will to
please”)
Evne til at lade sig
føre

Vandpassion (glæde
ved vand)
Parat til at lære
Pålidelighed

Problemer i udvikling

Kan være meget stor; men af og til
ingen instinkt for at arbejde.
Ofte lidt, men kan af og til være så
stor, at det kan være svært at
kontrollere.
Er ikke altid tilstede.
Ofte for lidt. Arbejder for sig selv
og ikke for hundefører.
Er ikke altid let at føre. Er ofte også
stædig.

For det meste meget god.
Ofte sent moden.
For det meste ikke til at ryste, men
har også ofte ukontrollerbar
passion.

Udpræget instinkt for at arbejde.
Stor

Stor
Stor. Parat til at underordne sig. Let at føre.
Som regel meget let at føre. Kan dog også
medføre, at en uerfaren hundefører kan
gøre hunden for uselvstændig og
førerafhængig.
I visse linjer ikke udpræget nok.
Hyppigt tidligt moden, men ikke alle linjer.
Ofte for meget passion, som ved forkert
træning kan medføre instinksblokering. Det
kan udmønte sig i uønsket adfærd, så som
piberi, hårdmundethed, ukontrolleret
jagen.
Forkert træning kan føre til for stort
forventningspres.
Der kan gåes for hurtigt frem pga. førerens
store forventninger.

Hyppigt sværere at kontrollere
passionen.
For lidt villighed til at lade sig føre.
Hårdmundethed.
For meget interesseret i andre
hunde.
Udarbejdet under inspiration fra Anja Möller, Labrador Retriever, Kosmos

Jeg vil på ingen måde skjule, at mit hjerte mest ligger ved jagt-/markprøvelinjnerne og at skemaet måske
kan være præget af det. Jeg har efter bedste evne prøvet at betragte både stærke og svage sider ved begge
typer og så kan man selv udbygge/indskrænke dele i skemaet.
Dette er ikke ment som et debatoplæg; men kan måske være til hjælp for nogen.

