R AC E PO RT R Æ T – SAMOJEDHUNDEN
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På trods af sit
smukke ydre
og venlige sind,

h un d

er den hvide,
arktiske spidshund ikke blot en
anstandshund
– den er en
arbejdshund,
som holder af at
bestille noget
En flok på 5 samojedhunde udgør både
godt selskab og massevis af arbejdspotentiale.
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T e k s t o g f oto :

Wiega arden/Marlene Hedega ard

Samojedhundene stammer oprindeligt fra det nordlige Rusland hvor no-

madestammer brugte dem til at vogte
deres rensdyr og til at trække deres
slæder. Nomaderne kaldte hundene
”Bjelkier”, hvilket betyder noget i retningen af ”hvide hunde, der får hvide

F A K T A O M S A M O J E D HUN D E N
MENTALITET: Venlig, åben, opmærksom og levende.
BEHOV: Social kontakt til familien, motion og aktiviteter.
STØRRELSE: Hanner: 57 cm. Tæver: 53 cm. Begge køn: +/- 3 cm.
PELS: Rigelig, tæt og tyk polarpels. Todelt med kort og blød
underuld og længere dækpels. Pelsen danner en krave om hals og skuldre.
FARVER: Hvid, creme eller bisquit (hvid med få bisquitfarvede aftegninger)
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hvalpe”. I dag bærer racen navn efter
den stamme, der hed Samojederne.
Trækhunden
Nomadestammerne var i sagens na-

tur omvandrende folkefærd, der bevægede sig over store områder. De
var primitive folk, der boede i telte og
levede et hårdt liv på vandring efter
føde til deres rensdyr, særligt om vinteren. Om natten sov hundene sammen med menneskene og fungerede
som varmedunke.
Fridtjof Nansen havde samojedhunde
med som trækdyr på sin første færd
mod Nordpolen i 1893. Hundene var
hentet hos Alexander Tronheim i Tobolsk, som havde købt hundene hos
nomaderne. Roald Amundsen, den
første mand på Sydpolen, brugte ligeledes samojedhunde på sine ekspeditioner, hvilket er dokumenteret
bl.a. i hans beretning om Nordøstpassagen.
Den britiske zoolog Ernest Kilburn
Scott anses som grundlæggeren af

samojedhunden, som vi kender den
i dag i Vesten. Det er hans hunde
(og afkommet herefter), som bl.a.
blev hjembragt fra et ophold hos Samojed-stammerne i 1889, der ligger
til grund for den standard, der første gang blev beskrevet i England i
1909.
Den hvide farve
Lige siden man startede et målrettet
opdræt af samojedhunde har man
ønsket den rene, hvide farve. Men
på ekspeditionernes tid var samojedhundene ikke alle hvide. Det var
derimod almindeligt med sorte og
brune aftegninger, og den dag i dag
kan man stadig finde enkelte sorte
hår i pelsen. Den moderne standard
tillader også farverne creme og bisquit.

Den moderne samojedhund
I dag er samojedhunden ikke længere
egnet som vagthund og jagtinstinktet er ubetydeligt. Men den er stadig
en arbejdshund, som på trods af det
charmerende ydre gerne vil arbejde,
særligt med at trække en slæde eller
en vogn. Men arbejdsiveren kommer også til udtryk på andre måder,
for selvom racen tilhører gruppen
af spidshunde, der er selvstændige
hunderacer, kan man sagtens træne
både lydighed, agility og anden hundesport med dem, fortæller Jytte og
Johnny Larsen, der sammen har 5
samojedhunde i hjemmet og desuden står bag kennelmærket Kennel
Kalinin.
- En samojedhund er først og fremmest en social hund, der gerne vil
være hvor du er, og være med der,
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hvor der sker noget, fortæller Jytte.
- Den er aktiv og udadvendt, og skal
ud at have oplevelser, men med den
rette opdragelse kan man også sagtens lære dem at være rolige inden
døre fortæller Jytte og beviser sin udtalelse ved at have 5 rolige samojed-

er det ikke den oplagte hund – slet ikke i flok – hvis man bor i
et villakvarter. Det vil i hvert fald kræve, at man tidligt sætter
ind over for hundenes gøen.
- Til gengæld er samojedhunde meget omgængelige. De er venlige
og imødekommende også over for fremmede og børn, som de
har en særlig tålmodighed overfor, forklarer Jytte. - Og så smiler
de! De har et særligt udtryk, som dannes ved en kombination af,
at mundvigene bøjer opad og øjnenes form. Et særkende, som i
øvrigt også er skrevet ind i racestandarden.
Omfattende pelspleje
Den smukke, bløde, hvide pels giver samojedhundejeren ”fast
arbejde” med pelspleje.
- Ja, pelsplejen er naturligvis omfattende, hvilket man skal være
klar over. Pelsen skal børstes igennem mindst 1-1½ time om ugen
og den fælder! 2 gange årligt fælder hundene endda ekstra meget,
for der skifter de en stor del af deres kraftige underuld.
- Det positive ved den store pels er, at den er ”smudsafvisende”
pga. et lanolin-lag i pelsen, som gør, at skidt og mudder så at sige
”falder af”, når pelsen tørrer igen, fortæller Jytte.

Samojedhunden er en stærk og udholdende
slædehund, der er god til at finde sporet i
ukendt terræn. (Foto: Kennel Jenvan)

T e k s t: E va N i e l s e n , K e n n e l J e n va n

Samojedhunden er en renracet polarslædehund, som er fysisk stærk og arbejdsivrig. Den er intelligent og selvstændig og yder derfor bedst ved hjælp af
en positiv træning. Den forstår hurtigt hvad der forventes af den, når den som
unghund skal finde sin plads i spandet.
Samojedhunden genkender hurtigt de ruter, den tidligere har kørt, og er god til
at finde sporet i ukendt terræn. Mange Samojedmushere (”hundeslædekuske”)
har haft oplevelsen af, at de har kunnet stole på, at deres leaddog kendte vejen
bedre end dem selv.
Ivrigheden for at komme af sted, viser samojedhunden ved forventningsfuld
gøen indtil starten går, og de endelig får lov at løbe.
I Danmark arrangeres der kun sprintdistanceløb (ca. max. 12 km) men på mellemdistance- (30-50 km) og langdistanceløb (150-300 km) udmærker samojedhunden sig ved sin store udholdenhed, med en evne til målbevidst at fortsætte i et stabilt tempo, kilometer efter kilometer.
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hunde liggende ved sine fødder på
gulvet i køkkenet.
- Har man samojedhunde skal de
trænes og opdrages med kærlighed,
kontakt og konsekvens. De er glade
for mad, så de er typisk lette at motivere med godbidder i den positive
træning.
- Samojeder egner sig ikke til at opholde sig dagen lang i en hundegård.
Mange tror stadig, at hundene pga.
deres kraftige pels helst vil opholde
sig udendørs dagen lang, det er ikke
korrekt, dertil er de alt for sociale,
forklarer Jytte.
Hverdag med samojedhunde
- Vi holder af at have flere hunde på
én gang. De har alle forskelligt sind
og tilføjer ”familien” noget specielt.
Og det kan sagtens lade sig gøre,
netop fordi hundene er så sociale,
siger Jytte.
- Overvejer man at anskaffe sig en
samojedhund (eller flere) som familiehund, skal man være opmærksom
på, at det er en gøende race. Derfor

GRAFIKER: LHS

Samojeden
som slædehund

Sundheden
Indenfor racen findes to avlsrestriktioner: Forældredyrene skal
HD-fotograferes og øjenundersøges for PRA inden de anvendes i avlen.
- Avlsrestriktionerne er gode redskaber til fortsat at udvikle sundheden i vores race, siger Jytte, som mener, at samojedhunden
generelt allerede er en sund race. - Ud over de to nævnte krav er
der ikke noget, som generelt ”forfølger” racen. Vi har ikke problemer med allergi eller lignende, og hundene opnår som oftest
en høj alder.
n

Samojedhunde er meget sociale og trives bedst, hvis de kan være lige der,
hvor familien er.
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