At den curly coatede retriever befinder
sig vel i vandet, er der ingen tvivl om!

Som en fisk i vandet
Den curly coatede retriever er ganske vist
ikke den mest udbredte blandt retrieverne,
men det er den ældste af disse racer. Den
krøllede hund blev skabt i 1750’erne af
engelske herregårdsskytter. - Man ved med
sikkerhed, at racen er blevet til på baggrund af the waterdog og the water spaniel,
og nogle mener desuden, at the large
rough waterdog samt st. john hunden ligger til grund for den curly coatede retriever, fortæller Karsten Frederiksen, opdrætter af racen gennem mange år. - Det har
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Den curly coatede retriever er den ældste blandt retrieverracerne.
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tidligere været en almindelig opfattelse, at
pudelpointeren har været krydset ind på et
senere tidspunkt, men dette er man ved at
gå bort fra.

På land og i vand
- De engelske herregårdsskytter skabte den
curly coatede retriever med ønsket om at få
en hund, der var dygtig til at apportere de
fugle, som deres pointere rejste på åbne
markarealer, fortsætter Karsten Frederiksen. - Det var fugle som ryper og agerhøns.
Skytterne var afhængige af hundene for at
få mad på bordet, så de gjorde alt for at
lave en så dygtig apportør som overhovedet
muligt.
- Oprindelig holdt hunden sig nær skytten under de indledende manøvrer; dens
arbejdsopgaver begyndte først, når der var
løst skud. Men senere, da man begyndte at
tage hunden med på decideret skovjagt,
blev dens område udvidet til også at søge
vildtet og støde det (sætte det på vingerne,
så jægeren fik mulighed for at skyde). I dag
vil jeg vurdere, at noget af det, den curly
coatede retriever er bedst til, er at finde og
markere skudt vildt. Den har en fantastisk
næse, og den trækker færd på meget lang
afstand.
- En anden af racens stærke sider er vandarbejde. Det er meget karakteristisk, at
hundene elsker vand og er særdeles gode
svømmere. Den specielle pels, som jo også
er racens varemærke, gør dem velegnede
til at opholde sig i vandet – også i længere
tid ad gangen. Der er ingen underuld,
men krøllerne ”låser” luften i pelsen og virker derfor fantastisk isolerende. Vores hunde bliver aldrig våde på huden, uanset hvor
meget de plasker rundt.
- Racens hårdførhed i forhold til vand og
vejr kombineret med dens mentale overskud, der gør den i stand til at sidde og vente tålmodigt ved vandkanten, bevirker at
den er super til opgaver som andejagt.

Der er flest sorte curly coatede retrievere, men de findes også i leverfarvede.

fortæller dig, hvis ikke alt er, som det skal
være. Kommer der for eksempel fremmede, giver den lyd, men så snart de er godkendt, falder den til ro.
- Samtidig er det en følsom hund, der bliver dybt ulykkelig, hvis den ikke får lov at
være en del af familien; den har virkelig
behov for nærvær. Den kan dog godt klare
at gå i hundegård, men den er bestemt
ikke egnet til at bo der.
- Det er alt i alt en god familiehund, og
mange af hundene søger selv børn. Den
curly coatede retriever kan godt lide megen
motion, men det er ikke et krav. Dog er
mental aktivering som for eksempel søgeøvelser af stor betydning for den. Og så
synes jeg, at man bør lade sin curly coatede
retriever svømme jævnligt. I vandet er den
nemlig i sit rette element.

Internationalt samarbejde
- Blandt andet på grund af robustheden,
den gode næse og temperamentet bruges
den curly coatede retriever også til en række andre arbejdsopgaver, supplerer Karsten Frederiksens bedre halvdel, Merete
Stub, som er racerepræsentant for den curly coatede retriever. I USA bruges de som
bombehunde samt terapihunde på plejehjem, og i Norge bruges nogle som lavinehunde.

Vandet det rette element
- Jeg vil betegne den curly coatede retriever
som en mentalt stærk hund, siger Merete
Stub. Den er velafbalanceret, nervefast og
meget rolig. Det er ikke en decideret vagthund, men du kan være sikker på, at den

- Generelt er den curly coatede retriever en
sund hund, siger Merete Stub. - Der har
dog været lidt problemer med epilepsi på
grund af indavl. Man er ved at udarbejde
en international database omkring epilepsitilfældene, hvilket var et af emnerne på
”Curly World Seminar”, som blev afholdt i

Faretruende lavt antal
- I begyndelsen af 1800-tallet tog man den
curly coatede retriever med fra England til
Australien og New Zealand, hvilket senere
har fået en meget stor betydning for racen,
fortæller Karsten Frederiksen.
- Efter
2. Verdenskrig så det ganske sørgeligt ud
for den curly coatede retriever, idet der
kun var omkring 100 stykker tilbage på
vores breddegrader. Der var dermed alt for
få hunde til, at man kunne genopbygge
bestanden. Men ved at importere hunde
fra Australien og New Zealand lykkedes det
med godt resultat. Det var stadig primært
englænderne, der arbejdede med den curly coatede retriever, men i Frankrig, Holland og Belgien fandtes der også nogle få
eksemplarer. Først i slutningen af 1960’
erne kom racen til Danmark, da nogle
danskere havde set racen på den store
engelske udstilling Crufts og fattede
interesse for den. I dag er der cirka 300 curly coatede retrievere i Danmark; et tal der
har været konstant i mange år.
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Merete Stub og Karsten Frederiksen har haft curly coatede retrievere i en årrække. De
har også været ”Down under” for at hente den krøllede hund her til lands.
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. . . som en fisk i vandet
Den krøllede pels bliver kun våd yderst;
den er fantastisk til at holde hunden tør
på huden.

men der ligger også en udfordring i at
arbejde med intelligente hunde som dem
fra New Zealand. Hvis man eksempelvis
dirigerer dem i en forkert retning, er de
udmærket godt klar over det. Sker det for
mange gange, mister de kloge hunde ganske enkelt tilliden til deres fører.

Trofast

forbindelse med verdensudstillingen i sommer. Vi holder sådanne seminarer hvert 4.
år, og det er meget nyttigt. Her udveksler vi
erfaringer af enhver art og udvikler vores
hunde-netværk.
- Som ved så mange racer findes der også
lidt HD hos vores race, supplerer Karsten
Frederiksen. – Imidlertid er det meget sjældent, at vi ser nogle kliniske symptomer
herpå.

Historisk vingesus
- Det er en form for historisk vingesus at
have curly coated retriever, siger Karsten

Frederiksen. - Det er en fascinerende tanke, at vores race er skabt for så mange år
siden og stadig virker suverænt i dag.
- Det, der har ændret sig mest ved racen,
er temperamentet. De gamle hunde fra
England går for at have været temmelig
stædige og ikke særlig dresserbare. Men
især det new zealandske opdræt har været
med til at rette op på det problem. Hundene derfra er fantastisk intelligente. Også de
danske opdrættere har været meget
opmærksomme på det med dresserbarheden, og her til lands er vores hunde ganske
nemme at have med at gøre.
- Det er fantastisk med kloge hunde,

- En af racens egenskaber er dens utrolige
trofasthed, som kan illustreres ved følgende lille anekdote: Den engelske godsejer
Doctor Salter (1848-1932) tog sin curly coatede retriever med på jagt en kold vinterdag. Vandet var dækket af is, som dog ikke
var fast. Hunden blev sendt ud efter en
fugl, men den kunne ikke svømme på
grund af isen. Den kæmpede sig frem mod
fuglen, men dens herre kunne godt se, at
det var en umulig opgave. Han mavede sig
frem over isen for at redde sin hund, der
nu var ganske udmattet men alligevel forsøgte at få fat i fuglen for at løse sin opgave.
Da godsejeren endelig fik sin hund reddet
i land, var den dækket af et lag is, som måtte sparkes af den. Så blev den lagt foran
ilden og fik hældt lidt brandy i sig. Den trofaste hund kom sig og levede lykkeligt sammen med sin ejer mange år endnu.
■

EVT.
0714
Først i slutningen af 1960’erne kom den
curly coatede retriever til Danmark.
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Der er registreret cirka 300 curly coatede retrievere i Danmark.

Den curly coatede retriever har et meget karakteristisk udseende med de elastiske krøller. Pelsplejen er minimal – den klippes
blot lidt i facon.
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