Svend Vilumsen tager også sine udstillingshunde med på jagt.

En alsidig størrelse
Cocker spanielen kan spores tilbage til
1800-tallet, og den stammer fra Storbritannien, hvor den oprindelig blev brugt
til apportering af småvildt. Den blev fortrinsvis brugt som fuglehund, og dens
navn stammer da også fra denne disciplin. Cockeren anvendtes nemlig i stor
stil til jagt på skovsnepper, som på engelsk
hedder ”woodcocks”.
Racen er altså blevet til med jagt for
øje, og den bruges da også stadig som
jagthund, men den er desuden kendt og
elsket som familiehund. Også udstillingsfolket har taget racen til sig, og i dag er
den blandt de udstillingshunde, der
møder op i meget stort antal ved DKK’s
internationale udstillinger.

Den engelske
cocker spaniel
er en populær
race – både som
jagt-, selskabs-,
og udstillingshund
■ Tekst og foto:
Wiegaarden/Tine Luther

Bag cocker spanielen ligger såvel gårdhunde som forskellige land- og vandspaniels fra Wales og det sydvestlige England.

man op med en frustreret hund. Det er
ikke nok bare at gå ture på fortovet med
sin cocker; den bør have mulighed for at
komme ud i terrænet og boltre sig. Her
har man også mulighed for at gå spor
eller lave søgeøvelser. Det kan jo gøres
ganske let ved for eksempel at kaste noget
foder ud og lade hunden søge sin mad
selv. Øvelserne kan laves allerede fra det
tidspunkt, man henter hvalpen hjem fra
opdrætteren.
- Sportsgrene som agility og flyball er
også virkelig gode alternative muligheder
for at aktivere en cocker spaniel. De er
gode til det, fordi de er så adrætte, og de
elsker farten.
- I England har man satset meget på
cockeren showmæssigt, og det er jo også
en temmelig populær udstillingshund
herhjemme. Det er tydeligt, at de fleste

,All round
- Cockeren er en all round jagthund, men
den er særlig velegnet til andejagt, siger
Svend Vilumsen, opdrætter af cockere
gennem en årrække. - Den arbejder formidabelt i vand, og den er fin i krat og
moseterræner. Grundet dens størrelse
kommer den let rundt i tætte bevoksninger. Desuden er det en god schweisshund,
men Schweissregisteret underkender den
på grund af dens størrelse.
- Generelt klarer cockeren sig godt til
de forskellige prøver. I dag kommer ud-

cockere trives fint med at gå på udstilling;
det lyser ud af dem, at de godt kan lide at
vise sig frem.

Forandring fryder ikke altid
- Cockeren er en formidabel rar hund at
have med at gøre, mener Svend Vilumsen.
- Det er en god famliehund, ligesom det
er en god arbejdshund. Men det er nok
en af de racer, der oftest og lettest bliver
misforstået. Det sker, fordi racen er et

Cockeren er en populær udstillingshund.
Her ses Benchmark Casablanca på podiet
ved en international DKK-udstilling.
stillingsfolket også i berøring med prøverne, eftersom cockeren foruden de tre certer også skal have en mark- eller apporteringsprøve for at blive udstillingschampion.

Der skal ske noget

Cocker spanielen er skrap til at finde nedlagt vildt.

10

- En cocker spaniel er fremavlet som jagthund, og derfor ligger jagtinstinkterne i
større eller mindre grad hos enhver
cocker, fastslår Svend Vilumsen. - Uanset
om hunden bliver brugt til jagt eller ej,
har den jagtdrevet i sig; det kan ganske
simpelt ikke avles ud af racen. Man kan
dog sagtens have en cocker uden at gå på
jagt med den, men hvis man slet ikke vil
motivere den inden for feltet – for eksempel ved at gå spor og lave søgeøvelser, skal
man efter min mening overveje, om ikke
man skal se sig om efter en anden race.
- Man kan sagtens have en cocker spaniel, selvom man bor på 4. sal. Den har en
god lille størrelse til en lejlighed, og den
elsker at ligge i sofaen – men den kan
bare ikke nøjes med det! Det er også en
livlig hund, som skal motiveres og motioneres. Sørger man ikke for det, ender
HUNDEN nr. 11 - november 2002

Der blev registreret 436 cocker spaniels i DKK i fjor.
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. . . en alsidig størrelse
At cocker spanielen er en dygtig apportør, hersker der ikke tvivl om.

Cocker spanielen er kendt som en hen
given følgesvend. (Foto: Wiegaarden/
Bodil Nyholm Sørensen)

udpræget vanedyr, som tilegner sig familiens vaner usædvanlig hurtigt. Det kan
illustreres ved et lille - men meget typisk
eksempel. En cocker var blevet vant til, at
dens ejer skulle have en enkelt kop kaffe,
når han kom fra arbejde. Derefter stod
den altid på luftetur. Den opmærksomme
hund fulgte nøje med i, hvor meget kaffe
der var tilbage i koppen. Fandt manden
på at skænke sig endnu en kop kaffe, blev
hunden utrolig urolig, for det var ikke en
del af skemaet. Så var der ballade.
- En cocker spaniel lever efter vanerne,

familiens vaner vel at mærke, og den kan
ikke altid forstå, hvis noget pludselig bliver ændret. Derfor bliver den let misfor
stået. Men man må huske på, at hunden
reagerer, fordi man selv har ændret vaner
– ikke fordi den selv har fået en fiks idé.
Man bliver måske irriteret og skælder ud,
men det er jo ikke nødvendigvis af frækhed, hunden reagerer. Hvis der bliver
lavet meget om på rutinerne, kan cockeren godt finde på at skrue bissen på. Vi
kender flere eksempler på, at den har
svært ved at håndtere sådan noget som en

Kennel Kraglunds opdrætter kaniner til at træne hundenes jagtevner på. Svend
Vilumsen har trænet hundene til, at de ikke selv må jage, og – som det ses – kan han
tage hundene med ind i kaningården, uden at de laver kaninsteg.
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- Foruden at være en dygtig jagthund, er cockeren en meget dejlig familiehund, mener
Svend Vilumsen og Tove Rasmussen, Kennel Kraglunds.

skilsmisse, og det er ikke altid, den nye
partner bliver accepteret.

En kvik størrelse
Cocker spanielen er kendt som en ivrig,
livsglad, hengiven men samtidig viljefast
hund. - Du kan ikke tvinge en cocker spaniel til noget, men når du kender dens
mentalitet og træner på baggrund af den,
kan du få cockeren til at gøre alt for dig,
konstaterer Svend Vilumsen. - Behandler
du den rigtigt, er den en formidabelt rar,
trofast og dygtig hund. Den er kvik og
lærenem, og arbejder du med dens
instinkter, er det meget nemt at træne
den.
- Man skal være rar men meget konsekvent i sin adfærd overfor cockeren, og
har du sagt ”nej” til den, skal den vide, at
det altid betyder nej. Lader man den få
sin vilje, vil den med sin intelligens forsøge at tage styringen fremover. Det er en
psykisk stærk hund, og det ser man også
komme til udtryk i dens forhold til andre
hunde. Således er det ikke ualmindeligt
at se en cocker som flokleder, selv om
flokken består af meget større hunde som
for eksempel schæferhunde og rottweilere.

Langhåret og silkeagtig
Noget af det, mange falder for ved cocker
spanielen, er dens lækre og silkeagtige
pels, som findes i mange forskellige farver; både i ensfarvede, plettet og skimlet.
Der følger nogen pelspleje med cockeren; dens lange silkeagtige hår på ben og
bryst skal passes. Det kræver en god gennemredning et par gange om ugen samt
trimning to-tre gange årligt. Man må også
være over cockerens ører, som skal holdes
fri for hår, så der altid er fri luftpassage,
og det er vigtigt, at man holder øje med,
om de lugter sundt og friskt.
Den lange pels bør gennemgåes efter
en tur i terrænet, for sidder der først smågrene og burrer fast, kan pelsen meget
hurtigt filtre og blive svær at rede ud. Jo
mere velplejet hunden er, jo mindre
beskidt og filtret bliver den på den daglige tur. Derimod hænger alt fast i en hund
med filtret pels.
■
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