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Ruhåren
spænder vidt
- Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien,
fortæller Henning Gregersen, Kennel
Damsager, som har opdrættet ruhår gennem et halvt århundrede. - De spanske og
italienske jagthunde blev blandt andet
importeret til Frankrig, England og Tyskland, hvor de blev forbedret og forædlet
til forskellige nye racer. Når hundene blev
forædlet, var det med forskellige formål
for øje.
- I slutningen af 1800-tallet fremelskede
tyske jægere den ruhårede hønsehund.
Bag racen ligger korthåret hønsehund,
griffon korthals, pointer, storpudel og
barbet. Målet med at skabe racen var at få
en meget alsidig jagthund; en hund der
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Den ruhårede
hønsehund er
meget alsidig
– og Danmarks
populæreste
stående jagthund

kunne bruges i enhver tænkelig situation,
man som jæger kan komme ud for. Hunden skulle have stor arbejdsiver og være
meget udholdende, og den skulle være
anvendelig til jagt på al slags vildt både i
skov, på mark, i vand – ja, i et hvilket som
helst terræn.

Robust ud- og indvendig
■ Tekst og foto:
Wiegaarden/Tine Luther

- Tyskerne havde succes med deres forehavende, og i dag er den ruhårede hønsehund den mest udbredte stående jagthund både i hjemlandet og i Danmark. Et
andet vigtigt avlsmål for den ruhårede
hønsehund var at fremavle en hund med
et meget ru og robust hårlag, som kunne

Ruhåret hønsehund er en af de fem racer, der stadig må halekuperes. Man fjerner ca. 55% af halen for at undgå,
at den slås til blods, når hunden eksempelvis arbejder i krat.
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Arbejdsglæde, udholdenhed og robusthed er nogle af de nøgleord, der kendetegner den ruhårede hønsehund.

beskytte den under arbejdet i skov, krat
og vand, fortsætter Henning Gregersen.
- Gennem årene har det knebet med at
opnå et godt, beskyttende hårlag, som er
ru og med underuld, men det er ikke et
særlig stort problem nu.
- Man ville også have en robust hund
rent mentalt, så man indkrydsede nogle
lidt barske hunde, hvilket medførte, at
ruhåren til at begynde med var en forholdsvis skarp hund. Det skarpe er dog
avlet ud af racen, og i dag har vi en venlig
hund. Den robuste, modige mentalitet er
dog bevaret, hvilket er nødvendigt for
den alsidige jagthund, som skal bevæge
sig frem uden tøven over alt.

Alsidige jagtevner
Den ruhårede hønsehund hører til
blandt de stående jagthunde. Det vil sige,
at den opsporer vildtet og fastholder det –
tager stand – indtil jægeren når frem og
kan nedlægge det. Når jægeren er på
skudhold, giver han/hun hunden kommando til at rejse vildtet, hvilket eksempelvis vil sige at få fuglen til at lette eller
haren til at springe af sted, så der er
mulighed for at nedlægge dyret.
- En af ruhårens fortrin er, at den har
en glimrende vildtfinderevne, fastslår
Henning Gregersen. - Den søger effektivt,

Ruhåren arbejder godt i vandet.
HUNDEN nr. 4 - April 2004

Noget af det, der kendetegner den ruhårede hønsehund, er dens faste stand. Her har
Kobborg Cita taget stand i noget forholdsvis uvejsomt terræn.
og når den har færd af vildt, har den en
evne til at arbejde målrettet, tage en fast
stand, der får vildtet til at trykke sig (gemme sig) og holde standen længe. Den
ruhårede hønsehund rejser ikke bare

vildt i mark og skov – den egner sig også
godt til at rejse sådan noget som andefugle i vandet.
- En anden meget vigtig egenskab hos
den ruhårede hønsehund er dens gode
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. . . RUHÅREN SPÆNDER VIDT
Den ruhårede hønsehund kom til Danmark først i 1920’erne. Dansk Ruhår Klub
har i sin 76-årige historie hele tiden
forsøgt at forbedre racen ved afholdelse
af udstillinger, markprøver, vand- og
slæbprøver, unghundeprøver, fuldbrugsprøver og andre former for aktiviteter.

evne til at apportere. Også på dette punkt
er den meget alsidig, og den arbejder
snildt både til lands og til vands. Den er
stærk og udholdende, og jeg har haft
hunde, der kunne komme slæbende med
så stort vildt som rådyr. Særligt for
ruhåren er også, at den gerne apporterer
ræve. Det er ikke alle jagthunde, der kan
det. Ræven lugter jo meget stærkt, og
nogle hunde er simpelthen bange for
den.
- Som sagt har ruhåren en god vildtfinderevne, og det kan også udnyttes til
eftersøgning af vildt. Således er det den
mest udbredte race i Schweisshunderegistret, som er et register over hunde, der
kan rekvireres, når påkørt eller anskudt
vildt skal findes.

Rige muligheder for aktivering
- På grund af sine alsidige jagtevner er
den ruhårede hønsehund blevet så populær blandt jægere, men der er også masser af mennesker, der har racen som en
kær familiehund, fortæller Henning Gregersen. - Man kan også sagtens have en
ruhår uden at gå på jagt, hvis bare den får
mulighed for at røre sig. Dens krop
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Når ikke der arbejdes, flydes der ud…

Den ruhårede hønsehund er meget robust og arbejder villigt i et hvilket som helst terræn.
kræver, at den får lov til at løbe frit og
strække ud ind imellem, men derudover
klarer den sig fint med nogle gode daglige gåture.
- På trods af sit behov for at røre sig, er
ruhåren også en rolig hund. Når den for
eksempel er inde, er den meget rolig. Det
er en hund, der let forstår, hvornår den
skal arbejde, og hvornår den kan slappe
af.
- Udover at gå på praktisk jagt er der
masser af muligheder for at aktivere
ruhåren i forhold til dens naturlige
instinkter. Selvfølgelig kan man selv gå
spor med hunden og lave apporteringsøvelser mv., men der arrangeres også en
lang række forskellige prøver, som såvel
jægere som ikke-jægere og deres hunde
kan deltage i. Der er blandt andet markprøver, hvor hundene skal afsøge markerne for vildt, vand- og slæbprøver, hvor fugle og kaniner skal apporteres, schweissprøver, fuldbrugsprøver, hvor hunden
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RUHÅREN SPÆNDER VIDT. . .

Der registreres omkring 700-800 ruhårede hønsehunde i DKK årligt.
bedømmes i alle de discipliner, de kan
komme ud for på praktisk jagt. Den
ruhårede hønsehund er stærk udi alle disse forskellige discipliner.

Ideel som familiehund
- Den ruhårede hønsehund egner sig ikke
til at gå i hundegård, siger Henning Gre-

gersen. - Det trives den ganske simpelt
ikke med, og den kan blive uvenlig af det.
Vi har at gøre med en intelligent hund,
der kræver omgang med mennesker. Den
er meget trofast og kælen overfor sin
familie samtidig med, at den er vagtsom.
Ruhåren elsker at lege med børn, hvorimod den ikke altid er den mest venlige
overfor andre hunde. Normalt kan man
færdes med den, hvor det skal være, men
hvis den møder en selvsikker hund, går
den ikke baglæns.
- Rent trænings- og opdragelsesmæssigt
synes jeg, ruhåren er nem. Den samarbejder gerne, men får den ingen opdragelse,
vil den på grund af sine jagtinstinkter
strejfe, hvis den har mulighed for det.
Præger man den derimod rigtigt, viger

- Som sine racefæller er Kobborg Cita
kælen og hengiven fortæller hendes ejer,
Henning Gregersen.
den ikke fra sin førers side, slutter Henning Gregersen.
■
DKK har netop udgivet bogen “Ruhåret
Hønsehund” i samarbejde med forlaget Atelier
– se medlemstilbudene på side 35.
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