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– en i ta l iensk jag t hund

(Foto: Wiegaarden/Maria Schacht)

Spinone

Er en udpræget
udendørshund, og den er
derfor ideel for aktive
familier, der bor på landet

n T e k st: S us a nne Fa l k , Kenne l Fa l k e r eden ’ s

Spinonen er en ældgammel italiensk race.
(Foto: Wiegaarden/Tine Luther)

Spinonen stammer fra Italien. Den første egentlige beskrivelse
af racen findes i ”Den fuldkomne jæger”, der er skrevet i 1683 af
Sélicourt, men der findes afbildninger helt tilbage fra middelalderen, der viser hunde, som minder meget om nutidens spinone.
Spinonen blev typisk anvendt til fuglejagt i sumpede områder og
har udviklet særligt store poter, som har gjort den velegnet til at
arbejde i netop vådområder. Nogle af dens medfødte gaver er dens
gode evner til at finde fært, apportere samt dens tætte bånd til
jægeren. Spinonen er kendt for at jage for jægeren og ikke for sig
selv. Den arbejder gerne på stor afstand af jægeren, men er lydhør
og holder kontakt. Racen er en fremragende apportør og arbejder
stabilt i såten. Det skal bemærkes, at spinonen er en traver, og derfor kan den risikere at blive valgt fra, da den ikke er lige så hurtig
som de jagthunde, der galoperer. Den er til gengæld ekstremt udholdende. En spinone siger ”Vi når det jo nok”. Dens rolige fremfærd bevirker også, at flere udenlandske fuglefotografer bruger den
til at pacificere små og store fugle, så der er ro til fotooptagelser.
Sjælden i Danmark
Antalsmæssigt havde racen et dyk midt i 1900-tallet, men efter 2.
verdenskrig blomstrede interessen op igen, og i dag er den atter
en populær jagthund både i Italien og andre lande. De første eksemplarer kom til Danmark omkring 1980, og i dag udgøres den
danske population af cirka 50 eksemplarer. Her til lands bruges
spinonen som familiehund af aktive familier.

Spinonen er en jagthund med udpræget jagtlyst.
Samtidig er det en hengiven og tålmodig familiehund
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Intelligent, trofast og teatralsk
En spinone er en intelligent, trofast og elskelig hund, som ikke
mindst er meget tolerant over for børn. Det er en udpræget udendørshund, og den er derfor ideel for aktive familier, der bor på landet. Spinonen er nær den perfekte blanding af en arbejds- og familiehund. Den bliver i dag oftest brugt som familiehund på grund af
dens kærlige og venlige sind. Det skal nævnes, at lige så aktiv den
er udendørs, lige så rolig er den indendørs hos familien. Den elsker
at ligge på sofaen og er forbavsende rolig, når man er indendørs,
hvilket også gør, at den er meget let at have med alle steder.
Spinonen er ikke egnet, hverken mentalt eller fysisk, til at opholde
sig/opbevares i bur eller hundegård og trives ikke med at blive

FAKTA OM SPINONEN
TEMPERAMENT
En aktiv, kærlig og ekstrem social hund med
jagtlyst. Elsker at ligge og flade ud i sofaen når
den er indendørs. Er klovneagtig sjov og meget
aktiv udendørs.
BEHOV
Trods spinonens lade væsen – og til tider dovne
fremtoning – har den brug for megen motion
og for at løbe frit, lange traveture, træning og
aktivering udendørs. Stort socialt behov – egner
sig ikke til at være alene hjemme i længere tid.
STØRRELSE
Hanner: 60-70 cm, 32-37 kg – tæver: 58-65 cm,
28-30 kg. En rundspørge i hele Europa viste, at
vægten (uden overvægt) er 38-45 kg, hvilket er
noget mere end FCI’s racestandard.
PELS
Stiv, hård og tæt. Hårlaget er 4-6 cm, kortere på
næseryg, hoved, poter og foran på benene. På
øjenbrynsbuerne og læberne findes lange, grove
hår, der danner øjenbryn, moustacher og busket
skæg. Der er ingen underuld.
FARVER
Hvid, hvid med orange aftegninger, spættet med
orange aftegninger, roan, roan/brun eller hvid
med brune aftegninger, kapuciner-brun (efter
kapucinermunkens kutte).
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Spinonen er en
hund med mange
”ansigter”, og den
viser sine følelser med
næsten menneskelig
karakteristik

I forbindelse med fodring er det vigtigt, helt fra hvalpestadiet,
at give mindst 3 måltider om dagen. Dette kan gradvist, op til
1-års alderen, ændres til 1-2 måltider dagligt. Spinonen kan
være ekstremt kræsen, og da det gælder størsteparten inden
for racen, så skal man være indstillet på at gå på kompromis,
og eventuelt tilføje lidt lækkerier til standardfodringen.
En spinone er ruhåret, og skal derfor trimmes. Pelsen er svagt
bølget og 4-6 cm lang men længere og mere stiv ved øjenbrynene, læberne, kinderne og skægget. Det giver spinonen det
grove men venlige udseende. Racen fælder, som de fleste andre racer, et par gange om året. Det er individuelt, hvor meget
man trimmer sin spinone, og en ugentlig tur med børsten kan
være rigeligt. Det skal dertil siges, at spinonen typisk elsker at
blive redt og nusset om.
Et fremragende, langskridtet trav er et af spinonens varemærker. (Foto: Wiegaarden/Maria Schacht)

efterladt alene i lang tid. Der er ingen tvivl om, at spinonen ER
familiehund.
Spinonen er en hund med mange ”ansigter”, og den viser sine
følelser med næsten menneskelig karakteristik. Som ægte italiener har den arvet et teatralsk udtryksregister, og den formår at
fremstå som en jovial slambert det ene øjeblik og en fjern, uafhængig verdensmand det næste. Spinonens individualitet gør,
at det er vigtigt at anbringe den rigtige hund det rigtige sted.
Når en spinone er bedst, er den trofast, hurtig til at lære, umådelig
venlig og umulig ikke at elske. Udendørs er det næsten uladsiggørligt at køre den træt, og uanset hvor man tager den hen, vil
den gøre sit bedste for at vende drivvåd tilbage. Er der ikke andet
vand end det i vandskålen i nærheden, så vil den sætte sig i skålen.
Sindet hos spinonen er følsomt, og derfor skal al træning foregå
på positiv vis og med masser af belønning. Afstraffelse og hårde
metoder gør, at du mister dens tillid totalt.
En optimal ven
Vær ikke i tvivl om at du har en optimal ven i en spinone. Hvis
du accepterer den for dens til tider stædige sind (”Hvis vi kan

vente til i morgen, skal vi så ikke gøre det?”), så har du en ven
for livet, som du kan stole 100% på.
Spinonen går rundt med en blå bog i baglommen, hvor den noterer alt, den har lært af dig. Det, du har lært den, som den synes
er negativt, det er der sat tykke streger over.
Spinonen har sin egen lov, regel nr. 1: Jeg bestemmer oftest, regel nr. 2: Hvad der er mit, det er mit, og det vil altid være mit.
Spinonen elsker at være midtpunkt i alle henseender, og dens
klovneagtige væsen kommer ofte til udtryk.
Går efter de bedste udsigtsposter
Når man får en spinone hjem, skal man være opmærksom på, at
den kan gøre lige så stort krav på sofaen som dig selv. Det skyldes,
at den elsker at ligge så højt som muligt, og verden over får vi tilbagemeldinger på, at et tomt spisebord er den bedste udsigtspost.
Pasning og pleje
En spinone er en stor hund, man skal derfor være forsigtig med
overdreven motion i vækstperioden. Bemærk i øvrigt at den er
ret sent udvokset – den er næsten fire år, før den er færdigbygget.

Helbred og sygdomme
Man har desværre ikke indsamlet mange data om spinonens
sygdomshistorie. Som ved andre store racer kan der forekomme lidelser som HD, ligesom man skal være opmærksom på de store hundes risiko for at få mavedrejning. Derfor
er det vigtigt at være opmærksom på, at hunden ikke er meget
fysisk aktiv en time efter fodring. Dette gælder også efter store
indtagelser af væske.
Racen kan have tilbøjelighed til en arvelig sygdom, der hedder ”cerebellar ataxia”. Problemet med denne sygdom er, at
man først ser den, når hvalpene er 4-6 måneder gamle. Sygdommen indebærer et problem i lillehjernen, som viser sig
ved, at hunden ikke kan krydskoordinere benene, men laver
små kaninhop mens den går, slingrer som om den er fuld.
De hunde, som udviser CA, bliver ikke et år gamle. Man kan
heldigvis avle sig ud af sygdommen. Hvis begge forældredyr
er fri for CA, så bliver alle hvalpe fri. I 2007 var vi så heldige,
at forskere fandt sygdommens genfejl, og i dag kan vi DNAteste for den hos Animal Health Trust i England. Det er muligt for alle at gå ind på Animal Health Trust’s hjemmeside,
hvor man under Spinone/CA kan se alle resultater på testede
hunde world wide. Derfor vil en god opdrætter i dag kun
bruge CA-fri hunde i avl.
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