r ac e po rt r æ t - WEL SH SPRINGER SPANIEL

Fakta om
Welsh springer
spaniel

Nogle af nøgleordene for welsh springer
spaniel er livsglad, arbejdsvillig og
hengiven
n Te k s t: Lot t e E v e r s
F oto : J a n B u k

TEMPERAMENT
Livsglad, munter og meget energisk med
megen jagtlyst. Venligt og hengivent gemyt. Nogle WSS kan være lidt forsigtige
– vælg en opdrætter med socialisering og
miljøtræning i højsædet.
BEHOV
Megen motion med mulighed for at bevæge sig frit samt en del mental beskæftigelse. Masser af tæt kontakt til familien.

PELS
Lige eller fladt tilliggende, tæt og af silkeagtig struktur. For- og bagben oven for
haserne har moderate behæng. Lette behæng på ører og hale. Skal trimmes 3-4
gange årligt.

Skabt til jagt
Welsh springer spaniel (forkortet WSS) blev oprindeligt avlet til jagt
på kaniner, fugle og andet vildt i underskoven. Dengang blev der jaget
med falke, og hunden skulle lette/støde vildtet for falken. Samme
opgave udføres i dag for jægeren. I praksis betyder det, at hunden skal
gå ”under bøssen” og således ikke må bevæge sig mere end 15-20 meter væk fra jægeren. Ofte kommer den dog lidt længere væk, når den
arbejder sig igennem terrænet i sit racetypiske, energiske krydssøg
(siksaksøg). Det er vigtigt, at den holder god kontakt til sin fører, selv
når der søges effektivt og i tæt vegetation. Når vildtet er lettet, skal
hunden forholde sig i ro og afvente, at jægeren har skudt. Herefter
skal den, på jægerens signal, finde og apportere vildtet.

FARVER
Hvid med varmt kastanjerøde aftegninger.

Welsh springer spaniel er
en robust og fysisk udholdende hund.
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En aktiv og
meget social
jagthund
Det nøjagtige tidspunkt for den walisiske springer spaniels oprindelse
kan ikke spores, men hunde, der ligner racen med den karakteristiske røde og hvide pels, er ofte set afbilledet på gamle malerier. Som
enkeltstående race kan welsh springer spaniel spores helt tilbage til
det attende århundrede. Betegnelsen ”springer” kommer af den oprindelige betydning af ordet ”to spring”, som på engelsk betyder ”at
lette/støde”. Udtrykket ”springer” deler welsh’en med sin lidt større
fætter – den engelske springer spaniel.

STØRRELSE
Omtrentlig skulderhøjde for hanner 48
cm, tæver 46 cm.
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Welsh springer spaniel:

Genetableret efter krigen
Historien fortæller, at der fandtes røde/hvide spaniels i det meste
af England, men at de forsvandt med tiden og til sidst kun fandtes i
Wales. Her værdsatte man dem og brugte dem til jagt med succes, og
over tid blev racen fastetableret og betegnet welsh springer spaniel.
Den var relativt ukendt – noget der ændrede sig i 1900, da racen begyndte at få succes på markprøver. I 1902 blev Welsh’en anerkendt
som race hos The Kennel Club.
Første Verdenskrig forårsagede problemer for racen i Storbritannien,
og da krigen var slut, var der ingen hunde tilbage, hvis forældre
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Welsh’en er en god apportør.

Welsh’en er omgængelig
og venlig – men kan også
være følsom

Typisk for welsh springer spaniels
er deres blide udtryk, der rammer
en lige i hjertet.

havde registrerede stamtavler. Racen blev genetableret med de
resterende uregistrerede hunde, og disse var med til at danne
den moderne welsh springer spaniel.
I begyndelsen af 1970’erne kom de første WSS til Danmark, importeret fra Sverige, og i årene efter fik vi hunde her til landet
fra Wales. Racen hører til blandt de mere populære spanielracer
i Danmark, men må til stadighed se sig overhalet på registreringstallene af engelsk springer spaniel og cocker spaniel.
Der er 8-10 aktive welsh-opdrættere i landet, og der
bliver i gennemsnit lavet 40-50 hvalpe årligt.
Der findes ca. 600-700 WSS i Danmark.

racespecifikke egenskaber, får du en hund, der følger dig i tykt
og tyndt og er loyal til det sidste.

Passende stimulering og rutine i hverdagen
At man har en WSS i huset, betyder ikke, at man skal skyde fasaner for den hver dag. De jagtmæssige behov kan tilfredsstilles på
anden vis. Det kan ske ved, at hunden får oplevelser, hvor den skal
bruge sin næse, krop, hørelse og syn på egen pote – men også
sammen med ejeren. Rutiner og forudsigelighed er
noget alle hunde bliver trygge af. På grund af sit
livlige temperament kræver en WSS bestemt
også en vis form for rutine. Det er ikke
alle WSS, der kan finde sig til rette hos
Slipper du din
familier med en ustruktureret hverdag. WSS kan let blive stressede, hvis
welsh springer spaniel
de ikke fornemmer en fast rytme i
på områder, hvor der
dagligdagen. Hvis du har skiftende
arbejdstider, børn ud og ind af huset,
er vildt, er det svært at
lever et flyvsk liv eller har svingdør i
dæmpe dens jagtlyst,
huset, bør du forsøge at tilrettelægge
din hverdag, så du tager bedst mulig
og den vil gå på jagt
hensyn til din WSS – eller helt lade være
med at få en.

Ikke kun et sødt ansigt
En WSS er let at falde for. Den har
det hele med sig. Den ser smuk
og sød ud, og så er den en rigtig
charmetrold at være sammen med.
Men det er, som bekendt, ikke kun
det ydre, det kommer an på. En
WSS er og bliver en jagthund, og
den behøver racespecifikke opgaver
for at trives. Hvis du ikke giver din aktive og jagtinteresserede WSS grundig
træning, daglig motion med mulighed for
at løbe frit samt mentale opgaver, vil du med
stor sandsynlighed møde ”udfordringer”, der kan gøre
livet surt for både hunden, dig og jeres omgangskreds. Det kan
blandt andet være, at du ikke kan slippe din hund løs, med
mindre arealerne er indhegnede. Det kan være, at der dukker stressrelaterede problemer op, såsom overdreven gøen,
alene hjemme-problemer eller uhensigtsmæssig adfærd over
for andre hunde. Men hvis du behandler din WSS kærligt og
respektfuldt og samtidig skaber en hverdag med øje for dens

Træning
Welsh’en har et blidt og bøjeligt sind, så der er ingen
grund til tvang. Brug positive træningsmetoder, så volder den
almindelige træning og opdragelse sjældent problemer.
Welsh’en er kendt for at være en samarbejdende race, hvilket
blandt andet er medvirkende årsag til dens jagtbrug, men den
har en stor aktionsradius og kommer vidt omkring, hvis ikke
man starter med grundtræning (indkald) fra dag et.
Allerede som hvalp vil du se din WSS nyde at jage vildt over stok

og sten, hvis den får mulighed for det. Hvis din drøm er at få
en velfungerende og glad hund, der kommer, når du kalder,
kræver det, at du tilbringer mange timer sammen med din
WSS hver eneste dag -ingen spaniel træner sig selv.
Din WSS – din skygge
En af de dejlige sider ved welsh’en er, at den er meget social
og gerne vil være mest muligt sammen med familien. Det
indebærer, at den ofte vil følge dig i køkkenet efter kaffen, på
toilettet, eller hvor i huset du bevæger dig hen. Den elsker at
være med i alt, hvad du foretager dig, og egner sig ikke til at gå
i hundegård– mange timer alene hjemme gør den ulykkelig.
Og når den først har indtaget dit hjem og hjerte, vil den hurtigt indtage din omgangskreds. Trofasthed og loyalitet kombineret med en evne til at holde sine ejere godt underholdt
hver dag, giver konstant welsh’en nye beundrere verden over.
Snorkende spaniel, kaffe og krimi
De fleste welsh’er har brug for en del fysisk kontakt med deres ejere. Nogle kan have et stort behov for kropskontakt og
kan til tider kræve en kæletur ved at hoppe op på dig, når du
har sat dig i lænestolen. Men findes der egentlig noget bedre
end en snorkende spaniel i armen, varm kaffe i koppen og
en god krimi på tv?
Meget imødekommende
Welsh’en er generelt meget imødekommende. En del er endda
så kontaktsøgende, at det til tider kan være lidt overvældende.
De hilser gerne på alle, de møder – både hunde og mennesker.
Det betyder også, at hvis du er på udkig efter en modig vagthund, vil en WSS nok skuffe dig. De er gode til at alarmere, når
der er nogen ved døren, men i stedet for at jage en fremmed på
porten, vil de nok nærmere jage ham ud til kiksedåsen.  n

