
Så er Spidshundeklubbens første mentalbeskrivelse afviklet! 
 

Denne gang blev den hovedsageligt afholdt for Finsk lapphund, der var 7 stk. og derudover var der 

1 Bouvier des Flandres, 1 Staffordshire Bullterrier og 1 Stabyhoun, desværre var der ikke nogen 

med andre racer, fra Spidshundeklubben der havde meldt deres hund til, men det kommer nok. 

 

På trods af lidt regnvejr (hurra for regntøj), havde vi alle en vidunderlig dag, og der var 10 

hundeejere der blev klogere på deres hund, der var nogen der blev meget overraskede over hvordan 

deres hund reagerede og der var nogen der kun blev lidt overraskede, men alle fik noget ny viden 

med hjem om deres hund. 

 

Vi havde en hund der synes skramlet var lidt farligt, så den rejste sig lige på bagbenene og 

skubbede lige mor hen imod det så hun lige kunne undersøge det først. (kan ses på youtube) en 

anden synes spøgelserne var lidt farlige, men hvis man ikke kan se dem er de jo ikke farlige, så de 

blev pludselig helt usynlige for hunden. Og en 3. hund jagtede flot haren i første gennemløb, men 2. 

gang, har man jo set at det bare er en hvid klud, så kigger den bare op på far, og siger, hvis du ikke 

tror mig, så må du selv løbe ned og kigge efter. 

Og sådan kunne vi fortælle meget mere, men næste gang kan i jo selv opleve det med jeres dejlige 

hund. 

 

Vi havde fundet et dejligt sted til mentalbeskrivelse, nemlig Stenlille jagtforening, med rigtig 

mange gode faciliteter. Vi startede kl. 7:30 med morgenmad og derefter gik vi alle ud på arealet 

hvor beskriverteamet havde stillet banen op, og så blev de første 5 hunde beskrevet. Derefter gik vi 

ind og Anne-Mette diskede op med en lækker mørbradgryde med ris til. Her var vi alle samlet, både 

morgen holdet og eftermiddags holdet så vi var 22 til spisning, det var rigtig hyggeligt og der blev 

snakket en hel del hen over bordet. 

Efter frokost gik vi så ud igen og beskrev 5 hunde mere. Og så sluttede vi af med kaffe og kage. 

 

En pragtfuld dag og en forøgelser på over 50 % af beskrevne Finske Lapphunde. Vi regner stærkt 

med at vi vil forsøge at afholde 2 mentalbeskrivelser på sjælland til næste år. Og vi håber på at 

Kirsten, der deltog her, fik mod på at lave et arrangement i Jylland. (Ikke noget pres). Og tilslut 

håber vi at se lidt flere spidshunde racer til de næste arrangementer. 

 

En stor tak til beskriver teamet for jeres super professionelle afvikling af beskrivelserne, og en stor 

tak til alle hundeejerne for at vi måtte se jeres hunde. Og en stor tak til alle jer der hjalp med noget 

af alt det praktiske. 

 

Her kan i bla. Se et skema som man får på sin hund efter beskrivelsen: 

 

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2351 

 

Og her kan i gå ind og se jeres hunds ønske profil: 

 

http://www.dkk.dk/dkk_raceonskeprofiler.asp 

 

Har i spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig (mentalbeskriver) eller Anne-Mette Christiansen 

(racerepresentant). 

 

http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2351
http://www.dkk.dk/dkk_raceonskeprofiler.asp

