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Hundar och hundförare från såväl Sverige, Åland, 
Finland och Tyskland förutom Danmark samlades  
en helg i mitten av maj på södra Fyn i Danmark  

för att gå en tvådagars kurs för den framgångsrike 
retrievertränaren Billy Steele Jr. 
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I takt med att skandinaviska retrieverägare kom-
mer allt längre på jaktprov och tävlingar har 

det fötts ett behov av att ta hjälp av tränare från 
retrieverns förlovade land. Där har man ett helt 
annan kunskap som bygger på åratal av erfarenhet 
att jaga och tävla med sina hundar.

Varje år kommer många tränare över från Brit-
tiska öarna för att lära oss skandinavier allt om hur 
man fostrar och tränar fram hunden med stort H. 
Den där som alltid finner den sista fågeln och som 
jagar som en gud.

Iben Pythlick och Thomas Ploembeck från 
Kennel Batmoors på södra Fyn hade bjudit in 
valpköpare och bekanta till en hel helg för den 
legendariske tränaren, domaren och vinnaren av 
flera championship. Billy är en upptagen herre 
men hade ändå tagit sig tid. Till vardags driver han 
kenneln Broadlaw gundogs och tränar upp jakt-
hundar till andra. Han har hundarna i blodet då 
hans far också var en framgångsrik hundtränare. 
2009 blev dessutom Billy Steele Junior Gundog 
trainer of the year.

DET VAR ETT 15-tal hundekipage  och dubbel 
så många åhörare från hela skandinavien och 
Tyskland som samlades utanför Ravenholdts gods 
i trakterna kring Svendborg på södra Fyn. Billy 
presenterade sig  och för de som inte förstod eng-
elska översatte Iben till danska. 

Dag ett ägnade Billy till att drilla sina ekipage  i 
handling och problemlösning.

– Om allt bara går som på räls och man aldrig 
vågar låta hunden göra misstag så vet man inte 
vilka problem man har, förklarade han. Det är 
misstagen som är nyckeln i all hundträning. Det 
är först då man kan tillrättavisa hunden och tala 
om hur den skulle ha gjort.

Metodiskt gick han igenom alla hundarna och 
alla fick med sig tips och råd på vägen, det blev 
sent innan dagen var över och när Billy summera-
de vad han sett den första dagen hade i stort sett 
alla samma problem.
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”Det är misstagen 
som är nyckeln”
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– Ni går för fort fram med era hundar, de hinner 
aldrig lära sig ett moment innan ni går vidare till 
nästa.

Några av deltagarna tyckte nog att Billy hade 
för hårda nypor när han korrigerade hundarna. 
Men så är också hundhållningen en helt annan 
i Storbritannien än vad den är i skandinavien. 
Våra hundar bor med oss inomhus och i UK i 
kennel. Det innebär automatiskt att "våra" hun-
dar tillåts ha betydligt fler olater.

EFTER ÖVER TIO TIMMARS träning bjöd 
Iben och Thomas på grillbuffé och det pratades 
hund till långt in på småtimmarna.

Dag två samlades ekipagen, några hade fallit 
bort efter gårdagen och några nya hade tillkom-
mit. Med hjälp av ett stort gäng funktionärer 
genomfördes flera walk-up och driver där hun-
darna skulle hämta utvalda apporter. Antingen 
sådana de såg falla (markeringar) eller dolda (di-
rigeringar) som bara föraren visste om. Här ställ-
des hundarnas förmåga att stanna på stoppsignal 
och ta tecken verkligen på sin spets. 

Det var inte en förare som fick ta det långa be-
net före, springa ikapp sin hund och tillrättavisa 
den. Ett helt företag i den heta solen och bland 

högt växande brännässlor.
De unga hundarna som inte kommit så långt i 

sin utbildning fick synliga apporter och tips och 
råd om hur de skulle jobba framåt och återigen 
upprepade Billy att misstagen är nycken till 
framgång. 

Under dagen diskuterades också skillnader 
mellan exempelvis provverksamhet och jakt i 
Skandinavien och Storbritannien. För det finns 
faktiskt en hel del skillnader. Jakten ser på 
många håll väldigt annorlunda ut och därmed 
även jaktproven. Skandinavien får allt bättre 
hundar och – tränare men än har vi långt till 
Storbritanniens klass.

SOM AVSLUTNING fick alla hundar göra ett 
par vattenapporter var. Man började ganska lätt 
men flyttade sig sedan längre och längre bak så 
till slut var åtminstone de rutinerade hundarnas 
apporter på långa avstånd.

Så var två lärorika dagar till ända och alla var 
nöjda med helgen.

– Jag tycker Billy är bra och jag är glad att han 
tog sig tid att komma hit, sa Iben när hon senare 
på kvällen pustade ut i en trädgårdsstol hemma 
på gården. Det känns som om alla var nöjda. 
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