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Sir Rubens - en fårehund d. 21.10.2006
Arrangør: Border Collie Klubbens Hyrdehundeudvalg, Frederikssund
Rubens er min lille hyperenergiske puli. Fra han var helt lille, har han hyrdet alt og alle. Det var
ikke altid de andre hunde var enige heri, men Rubens var sikker i sin sag, hydres skulle de basta.
Da jeg samtidig altid har været fascineret af fårehunden og fårehyrdens samarbejde, besluttede
jeg, at jeg ville have testet, om Rubens virkelig havde anlæg for hyrdning.
Vi fandt et hyrdekursus i border collie regi og mødte op en dejlig efterårsdag, hvor vi blev modtaget
af 2 pragtfulde instruktører Marianne og Anne. Rubens var som ventet den eneste puli, de øvrige
var collier. Her skal lige indskydes, at border collien har en hel anden adfærd en pulien,
eksempelvis gør den ikke, når den hyrder, hvilket er modsat pulien, der gør ekstrem meget og jeg
har lært det kaldes en bodyhund i fagsprog. Vi fik en kort og god instruktion og gik herefter i gang
med træningen. Det blev Rubens tur, mine forventninger var meget blandede, men det skulle
hurtigt gøres til skamme. Den første øvelse gik ud på, at Rubens skulle hyrde fårene ved at løbe
udenfor det opstillede hegn med fårene og han gjorde det perfekt, og da han efterhånden mente
fårene stod hvor de skulle, stillede han sig i balance (et udtryk jeg lærte, hvilket vil sige at hunden
stiller sig et bestemt sted foran fårene). Stående i balance fik Rubens pludselig øje på en større
flok får i en indhegning ved siden og Rubens, der gerne ville imponere alle, piskede af sted for at
samle fårene. Det kan man vist kalde arbejdsiver, men ok – jeg nåede lige at give Rubens besked
om, at hans præstation allerede havde været overbevisende, så han ikke behøvede at hyrde alle
fårene i de andre folde.
Som sidste opgave skulle alle hundene indenfor hegnet til fårene og hyrde dem. Nogle hunde
interesserede sig overhovedet ikke for fårene, men mere for deres efterladenskaber, andre blev
bange, dog adskillige var rigtig dygtige og endelig blev det Rubens tur. Marianne min instruktør var
lidt nervøs for Rubens, da hans adfærd var noget anderledes en border colliens og hun frygtede, at
fårene ville vende sig imod ham, hvilket virkelig ville have været en ulykke for Rubens selvtillid, så
vi gik meget forsigtigt i gang, men ingen problemer. Rubens klarede igen opgaven med bravur og

stolt var jeg, ja faktisk var jeg høj i flere timer efter, det var bare så utrolig, min lille puli var i
besiddelse af puliens urinstinkt og endda overbevisende.
Efter en hurtig rådførelse med Rubens besluttede vi, at denne disciplin måtte vi lære. Vi er nu
opskrevet til træning og vil blive indkaldt straks der er en plads ledig, desværre kan det godt vare
et lille års tid, men vi opgiver ikke. I mellemtiden må vi arbejde videre med lydighed, hvilket er en
væsentlig disciplin indenfor hyrdningen. Herudover træner Rubens også agility, hvor han er en
lynhurtig deltager.

0

Pablo – unik skønhed.
Pablo er den første puli vi købte fra Xaida’z. Pablo er efter Axzéss og den smukkeste puli man kan
tænke sig, men han behøver ikke få det bekræftet ved en udstilling og alle udstillere i det ganske
land kan prise sig lykkelige herfor. Det ved Pablo og det ved vi. Men agility, det er sjovt og Pablo
har hentet adskillige pokaler med hjem. Pablo er unik og hele familiens kæledække og befinder
sig faktisk bedst på sofaen, med de to andre liggende på gulvet.
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