Racepor træt

Stabyhoun

Den friesiske jagtog familiehund
De fleste stabyhouns er sorte
og hvide, men racen findes også
i begrænset omfang i brun/hvid
i Holland.

Stabyhoun var
oprindelig en
jagthunderace,
men i dag anvendes
den langt hen ad
vejen som familiehund
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➽ Der er ikke megen pelspleje forbundet

med stabyhounen – en smule børstning er
nok. Pelsen er så glat, at jord og skidt falder
af af sig selv, når hunden tørrer.

- Racen stabyhoun er opstået i Friesien i det
nordlige Holland, fortæller Anni Sommer,
Kennel Stabylands. - Hunde, der ligner nutidens stabyhoun, er afbilledet på malerier fra
1600-tallet, og racen er beskrevet i litteratur
fra 1800-tallet. Bag den ligger spanske spaniel-linjer, hvorfra også kleiner münsterländer
og drentsche patrijshond nedstammer.
- Stabyhounen har alle dage været brugt som
jagthund samt som gård-, vagt- og familiehund.
Jægerne brugte den til fuglejagt. Den er ikke
så hurtig i søget, men til gengæld arbejder den
meget grundigt og er dygtig til at finde vildtet.
Apportering er stabyhounens store force, og
den er kendt for sin ”bløde mund”.
- Landarbejderne udnyttede også stabyhounens jagtinstinkt til at fange muldvarpe,
hvis skind blev brugt til kåber og høje hatte.
At nedlægge muldvarpe var også et led i at
pleje hollændernes livsnødvendige diger, som
muldvarpene gravede flittigt i.
- Landarbejdernes brug af stabyhoun fik den
betydning, at racen fik en mindre variant. Det
skyldtes, at arbejderne avlede på de mindste
individer for at få hundene så små, at de kunne

transportere dem rundt i en kasse bag på deres cykel.

Nær ved at uddø
- Omkring 2. verdenskrig var stabyhoun tæt
på at uddø som race, fortsætter Anni Sommer.
- Men i 1942 tog man rundt på gårdene, hvor
papirløse stabyhouns fandtes i et vist omfang,
og udvalgte de 30 hunde, der var mest racetypiske og lavede stambog på dem. Frem til så
sent som midt i 1970’erne kunne man stadig
få sin papirløse stabyhoun godkendt som racetypisk og få papirer på den.
- Eftersom genpuljen var lige snæver nok

➽

- Motion er vigtigt for en stabyhoun. Den bør jævnligt have mulighed for at løbe løs, og
vil man ikke bruge en times tid dagligt på gåture, skal man vælge en anden race, siger
Anni Sommer.

på den genskabte race, indkrydsede man på
et tidspunkt wetterhoun, der også er en nordhollandsk gård- og jagthund.
- Frem til 1964 stredes man om, hvorvidt
man ville avle den højbenede stabyhoun eller den mere lavbenede type, landarbejderne
havde fremavlet. De to størrelsesvarianter
havde indtil da været splittet op, men nu blev
de samlet i én. I dag ses racen i noget varieret
størrelse, men ifølge standarden er idealstørrelsen for hanner 53 cm og for tæver 50 cm.
- Midt i 1970’erne oplevede man en snert
af indavlsproblemer hos stabyhounen i form af
HD. I dag er det heldigvis meget sjældent, vi
hører om sygdommen i racen. Den hollandske
specialklub kører også en meget skrap avlspolitik. Eksempelvis må hanhunde max. have 8
parringer gennem deres levetid – og højst 3 om
året. Som 1-årige bedømmes hvalpene sammen med deres far og mor, og forældredyrene
kan afvises som avlsdyr fremover, hvis deres
hvalpe ikke er af høj nok kvalitet. Alle informationer registreres i en database. For øvrigt
har Dansk Stabyhoun Klub et samarbejde med
den hollandske klub, og vores hunde registreres
også i deres database.

Fra jagt- til familiehund
- I dag findes der vel 4000-5000
stabyhouns i alt, hvoraf i omegnen af 90% bor i Holland.
Eksporten af racen begyndte
ganske sent, og de første eksemplarer kom til Danmark
for godt 10 år siden. Racen
er stadig ganske lille her til
lands med kun lige omkring 150 eksemplarer.
- Efter 2. verdenskrig har
stabyhounen primært været brugt som familiehund,
fortæller Anni Sommer. - Jeg
vil skyde på, at kun ca. 10%
af de danske hunde bruges på
jagt. Vi mærker dog stadigvæk
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Stabyhoun
- Stabyhounen er nem at op
drage og træne og kan
sagtens anbefales til
førstegangs-hundeejere,
mener Anni Sommer.

➽

som den også er ganske
god til.
- Stabyhounen er
ganske intelligent og vil
gerne arbejde og er derfor rimelig nem at træne.
Man kan sagtens dyrke
f.eks. spor, lydighed eller
agility på højt plan med den.
Madglæden er stor, racen trænes
nemt på godbidder. Selvom der er
tale om en blød hund, kan den godt
blive lidt stædig, så derfor kommer man
længst med snuhed fremfor at tromle tingene
igennem, når man træner. 
n

jagtinstinktet tydeligt i vores hunde. De tager
stand af og til, og får de chancen for at nedlægge en mus, rotte, muldvarp eller fugl, slår
de straks til.

Glad for kontakt

➽

- Stabyhounens oprindelse som vagthund mærker vi også i vore dages hunde. - Den fortæller altid tydeligt, når der kommer nogen, men
den er overhovedet ikke skarp, og har faktisk
kun en præventiv effekt som vagthund. Det
er en utrolig menneskeglad og tillidsfuld hund,
som meget gerne vil i nærkontakt – også med
fremmede. Kan den blive nusset, tager den
meget gerne imod, men den er ikke konstant
anmassende.
- Stabyhounen er ikke en en-mands-hund;
den knytter sig til hele familien. Ofte søger den
børns selskab, fordi den er så legesyg. Dette
kombineret med racens store tålmodighed gør
den velegnet til børnefamilier. Vores hunde er
meget glade for børn, og når vores børnebørn
er på besøg, lægger hundene sig gerne tæt
op ad dem.
- I forhold til andre hunde er stabyhounen
også ganske omgængelig. Eksempelvis har vi
typisk omkring 30 hunde løbende frit omkring
mellem hinanden ved vores årlige specialklubtræf. Hundene holder meget af at være sammen, og deres legesyge er vedvarende hele
livet.

sætter pris på at få lov at løbe frit og strække
ud. Indenfor er den imidlertid ret afdæmpet, og
det er ikke en hund, der konstant plager om
aktivitet, men selvfølgelig skal den aktiveres.
Den bør have mulighed for at udnytte sine naturlige instinkter som f.eks. apportering. Racen
er nærmest født apporterende, og den elsker
simpelthen at bære noget i munden. Det behøver jo ikke nødvendigvis være vildt; en bold
eller frisbee kan sagtens gøre det. En anden
god måde at aktivere stabyhounen på er spor,

Stabyhounen her nyder med en saglig
mine at blive nusset.

Sætter pris på motion
- Udendørs er stabyhounen ret livlig. Motionsbehovet er forholdsvis stort, og stabyhounen
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