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Dorte gør i gravhunde
Gravhunde kan
sagtens gøres
lydige, mener
Dorte Sørensen

:::

AF LEIF BAUN
OG TORBEN GLYUM (FOTO)

Gravhunde bruges mest til jagt. En stump kloakrør bruges til at
træne hundene til arbejdet i rævegravene.

leba@vejleamtsfolkeblad.dk

D

et er ingen skam at
have en lydig gravhund. Mange tror,
at man ikke kan lære dem lydighed eller lave noget med dem ud over jagt.
Men det har jeg modbevist
mange gange.
Dorte Sørensen fra Hvesager i Jelling har taget en mission på sig. Efter at have trænet fire hunde, først på hvalpekurser og siden kurser i lydighed ved hun, at også
gravhunde mestrer den disciplin. Mange trænere fraråder
ellers gravhundeejere at gå til
lydighedstræning, fordi de
mener, det er spild af tid.
– Alle hunde har krav på at
blive stimuleret både fysisk,
mentalt og socialt. Det er helt
hen i hegnet, at den kun bruges som jagt- og familiehund.
Alle bør starte på lydighedskurser. Gravhunde er selvstændige og inspirerende,
men de er ikke så egenrådige,
som de gøres til. De vil tværtimod rigtig gerne trænes
med. Når jeg træner med Tilde, kigger hun på mig uafbrudt – hun er vild med det,
man kan se det på halen, den
står lige op i vejret. Så har de
det sjovt, siger Dorte Sørensen.

Den særlige gravhund
Tilde er noget særligt. Udstillingschampignon og nu også,
som den eneste gravhund i

»

Gravhunde har det hele – den er
stærk jagthund, sød familiehund
og ikke mindst en aktiv, tillidsfuld
og samarbejdsvillig træningspartner
DORTE SØRENSEN
GRAVHUNDEEJER

Dorte Sørensen med sine tre gravhunde og superhunden Tilde i forgrunden.

landet, kvalificeret til DM i
rally, som er diverse lydighedsøvelser. Det skete med
manér:
– Vi kvalificerede os for et
år siden ved et stævne i Vejen.

Der var 45 hunde af alle slags
med, og Tilde vandt. Da dommeren overrakte førstepræmien, kunne hun ikke lade
være med at afsløre sin holdning med bemærkningen:

” … og så til en gravhund.”,
fortæller Dorte Sørensen.
Interessen for hundene fører hende noget rundt i verden denne sommer. Der er
DM på Bornholm og verdens-

udstilling i Paris. Det er en
komsammen for 40.000 hunde. Tilde fik placering nr. 6-10
i sin klasse.
Næste år tager Dorte Sørensen og tre andre ”tøser” til
den næste verdensudstilling i
Salzburg i en autocamper.
– Det er det sociale, der er
vigtigst. Og jeg synes jo, jeg
vinder hver gang, for jeg får jo
hunden med hjem, siger hun.

Googlespansk
Og fortæller en temmelig
skør historie om, hvordan
hun mødte en spansk gravhundeejer. Der stod de og vi-

ste hinanden deres hunde
men uden noget sprogligt
fællesskab. Hjemme i ly bag
skærmen og med redskaber
som facebook og googles
oversættermaskine kan de
derimod kommunikere.
– Det sociale er det vigtigste for mig. Jeg synes jo, jeg
vinder hver gang, for jeg har
hunden med hjem igen. Også
rejserne giver oplevelser. På
hjemvejen fra Paris kørte vi
langs Mosel og gik ture rundt
i vinmarker. Det var en fantastisk tur, siger Dorte Sørensen.
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Pædagoguddannelsen holder fast i fremgang
Otte procent flere
end sidste år søger
ind i Jelling
AF LEIF BAUN
leba@vejleamtsfolkeblad.dk

UC Lillebælts pædagoguddannelse i Jelling er igen gået
frem. Der er i år sendt 133 optagelsesbreve ud. Det er en
fremgang på otte procent i
forhold til 2010.
– Det er både flot og overraskende for os. Sidste år gik
pædagoguddannelsen i Jelling frem med 32 procent.
Det placerede Jelling som den

pædagoguddannelse i Danmark, der havde den næststørste fremgang, siger uddannelseschef Michael Laursen.
Ansøgningsstrømmen er
tilmed endnu ikke stoppet.
Telefonen ringer konstant
med ansøgere, der ikke er optaget på deres primære ønske.

– Vi har i alt 22 ansøgninger liggende, der skal behandles. Disse personer vil
muligvis kunne komme ind,
hvis der bliver plads, tilføjer
han.
Det samlede antal af ansøgere og antal af ansøgninger,
hvor Jelling er førsteprioritet,
er med fremgangen i år tilbage på niveau med de gode

gamle dage i 2004!
Uddannelseschefen har flere forklaringer på det gode ry,
pædagoguddannelsen i Jelling har som uddannelsessted:
– Det skyldes ikke mindst
et tæt samarbejde og pædagogisk udvikling i samarbejde med institutionerne, de
omliggende
kommuner,

Spotlight Festival og Jelling
Musikfestival. Det er kulturelle aktiviteter, der sammen
med det særlige fokus, vi har
på at uddanne de pædagogstuderende til at være iværksættere og innovative, medvirker til at gøre pædagoguddannelsen i Jelling til et attraktivt sted at studere,
vurderer Michael Laursen.

