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Wds polish 
breeds,Opole, Poland.

Som skrevet i sidste nummer af HUNDEPOSTEN 
har der i Januar været afholdt verdens udstilling 
for Polen´s 5 national racer: Gonczy Polski, Chart 
Polski, Ogar Polski, Polski Owczarek - Nizinny og  
- Podhalanski, hvor de to sidstnævnte jævnligt er 
at finde på KHKG´s udstillinger. 

Lørdagen var afsat til forskellige forelæsninger, men da det 
meste foregik på polsk var vi flere der gik efter man havde fået 
en præsentation af de 5 racer. Herefter var der forskellige 
forelæsninger bla. om oprindelse, ligheder og forskelligheder 
mellem de hvide hyrdehunde, men desværre for de udenlandske 
gæster var det også på polsk så vi er hensat til, at læse manus 
hvor dele står på engelsk, og resten må så blive oversat fra 
polsk. Der blev også tid til at hilse på gamle og nye venner inden 
min rejsefælle og samarbejdspartner, Britt og jeg blev overman-
det af træthed efter en lang nats rejse. Vi tog til vores hotel fik 
pakket ud og fik en velfortjent lur. 

Inden aftensmaden gik vi tur i den meget smukke by, der stadig 
var præget af julepynt, men julen varer som bekendt også lige til 
påske. Efter vi havde indtaget vores aftensmad på værelset og 
hundene var luftet for natten var det på hovedet i seng. 

Vores hotel var overdådigt med rigeligt plads til både mennesker 
og hunde og forplejningen lige så.  
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Gończy Polski: Polish Hunting 
Dog. FCI standard No.354 

Racen lever i dag i hele Polen, og er 
især værdsat af jægere fra 
bjergområderne i Bieszczady, 
Pieniny og Podhale regionen. 

Her bruges den til jagt på vildsvin og 
hjorte, og i sjældnere tilfælde på 
mindre vildt som harer og ræve. 
Racen kendetegnes ved den 
melodisk gøen med skiftende pitch 
mens den er i aktivitet. Det er en 
race, som er meget modig, let at 
træne, stabil og intelligent. Dens 
naturlige skepsis over for fremmede 
gør den til en god vagthund.                        

Chart Polski: Polish Greyhound. 
FCI standard No.333 

I datidens Polen (12. århundrede) 
var det ikke alene mynder, men også 
falke der ofte blev brugt i jagt. 
Racens opgave var at jage, fange og 
dræbe.Hundene blev ledsaget af 
ridende jægere, der måtte holde 
hundene under opsyn da racen ikke 
henter byttet, derfor blev jagt altid 
afholdt på store åbne områder, som 
der fandtes i Polen i overflod på 
daværende tidspunkt. 

Ogar Polski: Polish Hound. FCI 
standard No.52 

Racen blev brugt til at jage alle 
former for store eller små spil, hjorte, 
rådyr, bjørne, grævlinger, ræve, 
harer mv.  
Racen var også i stand til at drive 
vildænder ud fra siv. Deres opgave 
var at opspore vildet, drive det ud og 
lede den mod skuddet. 

Efter 2. Verdenskrig fandtes der 
ingen polske kenneler der opdrættet 
racen så man måtte til Litthaunen 
hvor racen blev opdrættet under 
navnet: polsk- russisk hound. 
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Søndag var DAGEN hvor vi skulle deltage i selve verdensud-
stillingen, og udhvilet efter en god nats søvn og med maverne 
godt fyldte fra hotellets overdådige morgenmads buffet gik turen 
atter til kongrescenteret. Vi var nogle af de første, der ankom til 
hallen så der var god tid til at finde et uforstyrret sted hvor vi 
kunne slå os ned, og herefter kigge på nogle af boderne.  

Begge dage kunne man få øjentestet sin hund hvilket vi forsøgte 
ad to omgange med vores tæve der dog var af en anden 
opfattelse – så det blev ikke til nogen tests for vores 
vedkommende. 

Udstillingen blev skudt i gang 9.40 og herefter var der optræden 
med folkedansere.Kl 10.30 startede udstillingen og kl 14 var der 
BIS udstilling for bedste: -baby, - hvalp, - junior, - working dog, - 
par, - opdræts gruppe, - avlshan, - avlstæve, - BIS, og herefter 
endte en lang weekend i hundenes tegn. 

En stor applaus til klubberne for et meget veltilrettelagt 
arrangement, hvor alting bare kørte på skinner. Her var en 
fantastisk atmosfære og et hav ad vidunderlige hunde og deres 
mennesker.  

For POD var der tilmeldt 63 hunde og alle klasser for hhv hanner 
og tæver var der deltagende hunde, også besøgende 
podhalanskier fik vi hilst på og taget billeder af og avlsplaner blev 
drøftet og mulige avlshunde blev nøje studeret. 

Fra Danmark var vi 3 deltagende hunde, Canto der deltog i 
veteran klassen og blev slået af en bedre veteran. (han var vist 
eneste hund der fik Very good 2/2 af den meget kompetente 
dommer, Tomasz Borkowski (PL) ). 
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Polski Owczarek Nizinny: Polish 
Lowland Sheepdog. FCI standard  
No.251 

Nu til dags betragtes PON som den 
mest almindelige af de polske racer. 
De opdrættes i Frankrig, Tyskland, 
Belgien, Finland, Danmark, Tjekkiet, 
og er meget talrige er i Storbritannien  
samt i USA. Adskilligelige 
monografier af racen er blevet 
offentliggjort, og oversat til mange 
sprog.PON er en medium hund af 
størrelse, en anelse rektangulære, 
stærk og muskuløs. Dens mest 
karakteristiske træk er jævne 
bevægelser og en lang tyk pels. En 
velplejet pels giver et meget attraktivt 
udseende. Racen er let at træne til 
hyrde opgaver. 

Polski Owczarek Podhalański: 
Tatra Shepherd Dog. FCI standard 
No.252 

Tatra Hyrdehund repræsenterer bjerg 
hunde, der nedstammer fra den 
tibetanske Mastiff.  
Racen er relateret med nogle andre 
racer af hvide hyrdehunde der 
anvendes i Europa langs Karpaterne, 
Alperne og Pyreneers, og som den 
ligner. Denne hvide familie omfatter 
ungarsk Kuvasz, Slovakiske 
Chuvach, Italiensk Maremma og 
Abruzzes Sheepdog og Pyreneeren.  
Tatrahunden var den mest 
almindelige i Podhale regionen, den 
er et velkendt syn for turister, der 
besøger Zakopane.  
Bjergbønder brugte deres hunde til at 
vogte får i bjergene når de var sat på 
græs til at forsvare flokken mod ulve 
og røvere. 
Man valgte hvide hunde så de nemt 
kunne skelnes fra bjørne og ulve og i 
skumningen.
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Han blev slået af en langt mere racetypisk han, men jeg er så stolt af min vidunderlige dreng, der aldrig har 
vist sig bedre i en udstilling. Han kom i ringen og gjorde hvad han skulle, udstrålede ro og harmoni, og et 
løb der sagde spar to – jeg tror at det lykkedes for ham at løbe et smukt trav under hele bedømmelsen, at 
dommeren ikke fandt ham som den bedste gør ikke noget da han var oppe imod en bedre han. 

Ludmila Nutrena havde sin debut i mellemklassen hvor hun var oppe imod to meget smukke tæver. Hun 
opnåede Excellent 2/3 og også hun blev slået af en bedre tæve men hun var så dygtig og gik i ringen uden 
at pjatte alt for meget, men løb og stod fint, det var kun da der skulle tjekkes tænder at hun blev lidt usikker 
ved situationen og lænede sig op ad sin handler.I veteran klassen for tæver var der tilmeldt to, men den 
ene var ikke mødt op så det blev til ny titel til danskejet Tricky Chluba Liliowej Przeleczy og en mega 
rosette – stort tillykke til hende. 

Da udstillingen var slut tog vi tilbage til vores hotel som vi havde til mandag, men besluttede os for, at vi 
ville køre efter nogle timers søvn så vi ikke kom ud i morgentrafikken. Turen hjem føltes meget kortere 
trods vi kørte omveje ad Berlin men hjem det kom vi, dog nåede vi ikke færgen kl 02 som vi troede så det 
blev til et par timers søvn i bilen ved et meget koldt færgeleje. 

Velankommet til Danmark, og fordøjelse af de mange indtryk fra en fantastisk weekend viser der sig 
desværre også en meget ulykkelig side af hundeopdræt og udstillinger.  

BONO Foundation er en polsk ikke statslig organisation, der har til formål at hjælpe podhalanskier i nød – 
de var også at finde på udstillingen ved POD boden hvor de solgte merkandise med motiver af 
Podhalanskier. 

På udstillingen deltog en af Polens værste dyremishandlere (i flg. Denne organisation)og han skulle efter 
sigende efterlade sine hunde syge og forkomne når han ikke længere kunne få noget ud af dem, Hvalpe/
penge. 

Der er blevet vist billeder og historier om hunde denne organisation har forsøgt at redde fra denne 
”opdrætter” hvor af flere ikke har stået til at blive reddet trods ihærdig indsats fra dyrevenner og dyrlæger. 

Om dette er sandt vides ikke med sikkerhed, da mit polske ikke er så omfattende og jeg har bestemt heller 
ikke lyst til at hænge nogle ud, men ønsker at vi alle kan gøre en indsats for at sprede budskabet om 
vigtigheden af at købe hvalpe hos anerkendte opdrættere der har racen som deres store passion og som 
vil gøre alt for at forbedre den så den også er tilgængelig i fremtiden. 

Det er utrolig vigtigt at man har en god dialog med opdrætter og ikke falder for fine hjemmesider og mange 
fine titler, men i stedet overvejer om opdrætter har en moral og etik som man selv kan stå inde for, eller om 
deres sundhedsresultater er tilfredsstillende og bruger sin sunde fornuft, og ikke bare tager udsagn som: ” 
jeg tager udgangspunkt i hvor racen er nu, og ikke hvor den burde være.” Udsagn som jeg kender alt for 
godt i en af mine andre racer, og som kun har et formål, nemlig at forsøge at retfærdiggøre, og dække over 
at man selv avler på revl og krat. En meget uheldig tendens hos nogle, og som bestemt ikke arbejder for 
hensynet til racen, men kun sin egen pengepung – de findes desværre også i Danmark. 

Alle kan lave syge hunde, men køber man med stamtavle er man langt bedre stillet end hvis man køber 
hos en hundehandler. Det er vigtigt at se forældredyrene til hvalpene hvis det er muligt og så ellers bruge 
sin sunde fornuft og stille sig kritisk. 

Jeg synes det er utrolig synd, ikke alene for dyrene, men også for de opdrættere, der er seriøse og som 
lægger et kæmpe arbejde i at forbedre vores racer, og især for de polske opdrættere er sådanne udskud 
med til at så tvivl om deres arbejde, eller det kan det i hvert tilfælde være. Vi hører nok alle om polske 
hundehandlere og hvordan der nemt kan svindles med resultater og stamtavler så lad mig slå fast, at der 
også i Polen er mange seriøse opdrættere, og dem har vi så også været så heldige at se til WDS i Opole. 

Vil man vide mere om denne polske organisation, eller ønsker man at støtte deres arbejde kan man få 
informationer på deres hjemmeside på www.fundacjabono.pl 

Billeder med tillladelse af: 

Janina Cudna og Britt Tandskov Jensen 

Tekst: Trine Flor 
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http://www.fundacjabono.pl
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