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Fra redaktøren 

Dette blad bliver et rigtigt aktionblad. Vi skal ud 
at hyrde og til den første hyrdekonkurrence i 
Danmark arrangeret af Australian shephard-
entusiasterne. Vi skal også til Danmarks første 
hooperskonkurrence. Men kelpien er jo også en 
rigtig arbejdshund, så det er vel naturligt nok.  

Vi skal også have sagt farvel til Dessi – en dejlig 
gammel hund, som ikke kunne mere, og som 
igennem sit lange liv hev en masse resultater 
hjem til sin ejer, Hanne Rasmussen. 

Temaet for vinterbladet er ”Min kelpiehvalp”. 
Dermed håber jeg at få historier fra jer som har 
fået en lille kelpiehvalp hen over sommeren. Der 
har været fire kuld og flere importer, så der må 
være en del som har fået deres første kelpie. 
Opdrættere, vil I ikke være søde at prikke lidt til 
jeres hvalpekøbere, så vi kan få lov til at møde 
nogle af jeres hvalpe og deres nye familier? Lad 
os høre lidt om hvordan det er at have fået en 
(ny) hvalp, hvad den finder på af sjove ting, hvad I 
laver med den og meget andet. Der er ingen 
grænser for hvad der kan komme i bladet. I skal 
ikke tænke på om I kan stave – jeg hjælper jer 
med det, hvis det er et problem. 

Jeg håber stadig at I vil holde øjne og ører åbne 
ude i kelpie-landskabet. Hører I om en god kelpie-
historie, skriv gerne om den eller fortæl mig lidt 
og jeg graver dybere. Jeg er dog geografisk 
bundet til kun at tage ud på Sjælland, men hvor 
ville det være dejligt, hvis nogen i det jyske og på 
Fyn havde lyst til at dele historier, events og lign. 
Alt er velkomment. 

Therese Hauge 
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Tema: Hyrdning 

Tekst og fotos af Therese Hauge 

Lidt i sidste øjeblik er det lykkedes at få dette 

nummer af Kelpie News til at have fokus på 

hyrdning. Jeg fik mulighed for at tage ud til et 

hyrdekursus, hvor et par kelpier deltog. Kurset 

blev afholdt af og hos Jim Rosenhagen Jensen. 

Den ene deltagende kelpie var Tarrawangas 

Fanni, som stadig er ganske ung, knap 1,5 år, og 

har en del at lære, men er helt fremme i skoene 

for at hyrde. Hun trænes af Brian Svensson, som 

har skrevet lidt om at hyrde på side 6.. Den anden 

er en anelse ældre, men stadig en ganske ung 

hund på knap 2 år, Tarrawangas Eicko, som 

trænes af Ditte Pedersen. 

Jeg kørte afsted til kurset og endte langt ude på 

landet med mit nye kamera, som jeg var så klar til 

at afprøve. 

Efter kurset fortalte Ditte Pedersen med 

Tarrawangas Eicko at de skulle til en 

hyrdekonkurrence den 17.-18. juli. Helt sikkert 

var det at jeg skulle ud og heppe på parret … og 

tage flere fotos. Minsandten om ikke også Robert 

Hansen stillede med Tarrawangas Coco og 

Tarrawangas Casey, mens Annette Lunau stillede 

med Auskelp Ned Kelly og Outbacklightnings 

Beasty Brownie. Og Jim Rosenhagen Jensen 

stillede om søndagen med sin mere erfarne 

working kelpie, Wandly Saga. 

Konkurrencen blev afholdt i regi af den svenske 

afdeling af australske shepherd klub, WASC 

(Working Australian Shepherd Club). Du kan se 

mere her: https://scandwasc.one/news.html og i 

øvrigt læse artiklen af Annette Lunau på side 9. 

Der var et pænt antal hunde tilmeldt, og de 

repræsenterede et sammensurium af hyrderacer. 

Langt de fleste stillede i kategorien ”startet”, 

nogle få stillede i ”åben” og ingen i ”avanceret”. 

Disse hyrdekonkurrencer finder oftest sted i 

Tyskland, Holland og andre lande uden for 

Danmark, men denne gang arrangerede en 

gruppe svenskere konkurrencen på ”Farmen” ved 

Maglesø, syd for Holbæk. For dem der ikke 

kender området, så er området omkring Maglesø 

meget kuperet. Det går stejlt op og ned ad bakke 

– og det gør det også når man skal til og fra 

fåreflokkene. Camilla Runchel, som træner der til 

daglig og ejer en del af fårene, har nemlig 

placeret de får der skal arbejdes med, nede i et 

hul. Næsten bogstaveligt, for der er skrænter op 

til næsten alle sider. Men ualmindeligt smukt er 

der. 

Da jeg dukkede op, gik jeg tilsyneladende ind ad 

bagdøren (som jeg plejer dernede), men det var 

helt forkert. Her var alle fårene placeret i små 

take-pens (afhentningsfolde), og et par svenskere 

havde godt styr på hvis tur det var næste gang. 

De sørgede for at en lille gruppe får på 4 styks 

blev placeret i den take-pen, hvor ekvipagen 

skulle afhente sine får. Jeg blev gennet ned i den 

anden ende af folden, men skulle lige op ad én 

stejl skrænt for at gå ned ad en anden et helt 

andet sted. Nå ja, lidt sved på panden må man 

godt få, når man nu ikke skal ind og svede med 

sin hund … i 27 C. 

Konkurrencen bestod af to baner. Én bane om 

formiddagen – en A-bane – og én bane om 

eftermiddagen – en H-bane. Altså kunne man gå 

fire baner i løbet af weekenden. Hundeførerne 

bestemmer selv hvor mange de vil tilmelde sig, 

og det viste sig at hvis man gerne ville prøve, så 

var der mulighed for at straks-tilmelde sig søndag 

morgen. 

Hele konkurrencen gik godt. Kun nogle få blev 

diskvalificeret og det var især hvis hunden ikke 

kunne finde sin indre hyrde frem eller gik lige 

lovligt hårdt til den ved at tage fat i et får. 

Gennem min telelinse så jeg ganske tydeligt en 

border collie blive så ophidset at den tog fat i et 

fårs bagben da den var på vej tilbage ind i take-

pennen. Lige her var det at gå over stregen. Det 

var helt unødvendigt, da fåret var pænt på vej. 

Resultaterne for kelpierne finder du på side 18. 

 

https://scandwasc.one/news.html
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Tarrawangas Eicko, alias Bjørn … 
til hyrdekursus 
 
Fotos af Therese Hauge 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Arbejde i take-pen 

Fårene drives frem 

Ikke for meget pres 
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Fårene holdes samlet 

… og retur til take-pen 

Der er styr på det … 
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Hyrdehunden Fanni 
 
Tekst af Brian Svensson 
Fotos af Therese Hauge 
 
Første gang vi prøvede at hyrde, var da kennel 

Tarrawangas havde arrangeret det i forbindelse 

med et kenneltræf. Fanni var 6 måneder gammel, 

og så ud som om hun ville æde fårene. Gøede, 

hoppede, trak, stirrede - ikke kun inde hos fårene, 

men lige så snart hun kunne lugte dem, høre 

dem, se dem. Hyrden sagde at det 

var ”hyrdeinstinktet” ... og det var vist på en eller 

anden måde meget godt. Der blev med måneders 

mellemrum arrangeret nogle flere ”hyrdetimer”, 

og ”instinktet” holdt ved. Mine forsøg på at styre 

hvad der foregik var knap så vellykket. Fanni 

kunne godt selv, syn´s hun, og mine ordrer, 

tilrettevisninger, henstillinger blev for det meste 

ignoreret. 

 

Det kunne jo ikke så godt fortsætte på den måde. 

Enten skulle vi droppe tanken om hyrdning, eller 

gøre det lidt mere systematisk. 

 

Jeg fik kontakt til Jim i Stenlille (som selv hyrder 

med en Working Kelpie) og første gang afprøvede 

han selv Fanni på sine får. Fanni gik i balance, var 

lydhør, holdt afstand, prøvede kun et par gange at 

slå fårene ihjel – men stoppede når Jim rømmede 

sig lidt. Jeg fik at vide at vi kunne komme en gang 

om ugen, og at min vigtigste opgave var at 

arbejde med mit ”lederskab” ... 

Nu er der så gået et halvt års tid, med 10-12 

hyrdetimer og et par weekendsamlinger, 

herunder også et hos hyrden Jesper på Fyn. 

 

Weekendsamlingerne er med forskellige hunde, 

en enkelt kelpie (fætter Bjørn/Eicko fra E-kuldet), 

men ellers bordere, sheltier, cattledogs, corgi, 

Australian shepherd, schæfer. Der er 

virkelig forskel på de forskellige hundes 

styrker og udfordringer og medfødte 

egenskaber. Og inspirerende at se hvor 

langt man kan komme med sin hund, 

når det går godt. 

 

Fanni hyrder nu uden snor, kan sidde 

og vente på at starte, holde 

nogenlunde afstand, bider (næsten ...) 

ikke efter fårene mere, kan slutte af og 

følge med ud af folden. Vi arbejder på 

balancen, og jeg glæder mig til at 

kunne nogle flere af de ting som de 

andre kan med deres hunde. Det er 

blevet næsten umuligt at forestille sig at Fanni 

nogensinde skulle stoppe med at hyrde. 

 

”Lederskabet” går det osse fremad med, hvilket 

kan mærkes både i dagligdagen og til træningen 

hos DcH. Det har vist sig at være noget vigtigere 

med en selvsikker kelpie, end det var med min 

gamle border. Jeg tror nu ikke det skal prøves af 

på konen ... 

 

Vi satser på at komme til konkurrence – og bestå 

begynderdelen – engang til næste år. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jim Rosenhegn Jensen deltog i 

hyrdekonkurrencen med Wandly Saga, 

sin working kelpie. Saga kan du se på 

side 17. Saga pryder også forsiden af 

dette blad.  
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Hyrdetræning og prøve med kelpie 

Tekst af Annette Lunau 

Fotos af Therese Hauge 

 
Midt i juli måned var der officielle hyrdeprøver i 

SCANDWASC ved Maglesø på midtsjælland. 

SCANDWASC er den utroligt mundrette 

forkortelse for skandinavisk klub for working 

Australian shepherds. 

Klubbens danske ansigt er Camilla Runchel, som 

har får og tilbyder hyrdetræning til mange 

forskellige racer af hyrdehunde. 

Optakten 

Dommer var Anneke de Jong fra Holland og hun 

var i Danmark det meste af en uge. Onsdag og 

torsdag før prøven holdt hun træning sammen 

med Camilla. 

Jeg deltog på kurset en af dagene og det var 

meget interessant at se, hvordan Anneke 

trænede hundene i forhold til det, vi var vant til. 

Vi havde selvfølgelig skarpt fokus på at træne 

prøveprogrammet. Det meste af træningen gik 

på, hvordan vi fik fårene pænest og mest 

velordnet ud af startpen. Der skal være styr på 

hunden og fårene skal helst ikke forsvinde i galop 

samtidig med at lågen skal åbnes og lukkes på 

rette tid og måde. Vi øvede lige så meget på at få 

fårene ind igen – det var bare det omvendte. 

Ankomme med får og hund i god ro og orden og 

så få dem ind uden skrig og skrål, samt få lågen 

lukket korrekt. 

Det lyder ikke som noget særligt, men tro mig – 

der er en del detaljer at arbejde med! 

Den store dag - deltagerne 

Så kom vi til den store dag – lørdag den 

17. juni. SCANDWASC har en del aktivitet i 

Sverige og det var også svenskere, der 

stod for det meste ved prøven. De havde 

sendt en større delegation og selvom det 

var første gang, de arrangerede en prøve, 

så gik det stort set glat. 

Der var 3 australske kelpier med til prøven 

lørdag. Robert Hansen med Tarrawangas 

Coco, Ditte Pedersen med Tarrawangas 

Eicko (Bjørn) og undertegnede med Auskelp Ned 

Kelly. 

Om søndagen var Ditte og Bjørn igen med, Robert 

var med denne dag med Tarrawangas Casey og 

jeg selv deltog med Ned og Outbacklightnings 

Beasty Brownie, så i alt 5 forskellige australske 

kelpier deltog. 

Jim Jensen deltog med working kelpie Wandly 

Saga om søndagen. Jim tilbyder også træning af 

hyrdehunde af forskellige racer og der var en del 

af hans elever med. 

Faktisk var der rigtig mange racer med over de to 

dage. Aussier selvfølgelig, border collier, 

australien cattledogs, kelpier, sheltier, lapphunde 

og en enkelt schapendoes. Og det var rigtig sjovt 

at se, hvordan de forskellige racer arbejder med 

fårene. 

Kelpierne 

Nå tilbage til kelpierne: De deltog alle mindst 2 

gange, så vi fik lige prøvet det hele af. For at 

bestå started class, som alle kelpierne stillede op 

i, skal man have 69 point ud af 100 mulige. Det 

var lidt svært for os at finde ud af, hvilke detaljer 

dommeren lagde mest vægt på og hvilke ting, vi 

var blevet trukket for, men vi gjorde alle vores 

bedste for at bestå. 
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Det var meget sjovt at deltage med hund og 

dermed have et mål med træningen i de sidste 

måneder. Der er 1000 forskellige ting og 

momenter, man kan træne med, men det giver 

lidt mere mening, når man begynder at gå efter 

en prøve (for mig i hvert fald). 

Efter weekendens strabadser kunne vi 

konstatere, at der nu er 5 australske kelpier og 1 

working kelpie, der har bestået started class. For 

at komme videre skal hundene bestå endnu en 

started class for en anden dommer og så kan 

hundene rykke op i open class. Så vi håber alle, at 

der bliver arrangeret flere prøver i dette program 

i Danmark, så vi kan komme videre med vores 

hyrdehunde. 

Der findes flere forskellige hyrdeprøve-

programmer med hver deres regler og klasser, så 

det er ikke så enkelt at komme videre med prøver 

og konkurrencer, da man ikke bare kan krydse 

over.  

Programmet 

Om formiddagen blev hundene prøvet i A-

program. [Se mere i artikel af Therese Hauge side 

11-16. Her er der prøvebevis samt figurer af 

banerne med foto-demonstration og 

bedømmelsesseddel – red.]. Det vil sige, at 

hundene skal tages ud af startpen. Hund, får og 

hyrde går mod det bageste højre hjørne, hvor 

fårene skal bag om et gærde. Hund og hyrde må 

gå med eller hyrden kan sende dyrene og selv 

ikke gå med.  

Alle fortsætter mod bageste venstre hjørne, hvor 

dyrene og evt. hyrden skal passere en åbning i 

gærdet og derefter går alle mod startpen, hvor 

fårene lukkes ind igen. 

Om eftermiddagen går hundene i H-program, 

som er det samme som A, dog udvidet med et Y 

på midten, som skal passeres på vej ned mod 

højre hjørne.  

Det lyder måske ikke som noget særligt, men der 

er mange ting, der kan gå galt undervejs. Først og 

fremmest kan hyrden tabe kontrollen over 

hunden, som enten kan falde ud af koncentration 

og overlade får og hyrde til sig selv. Hunden kan 

også vælge at vise alle sine talenter for at få får 

op i fart, hvilket kan efterlade hyrden med en flok 

får spredt ud over det hele. 

Og så er der selvfølgelig den fantastiske 

mulighed, at hyrden går afsted med fårene bag 

sig, stille og roligt. Hunden ligger bagerst uden at 

presse fårene op omkring hyrden og 

forhindringerne passeres i god ro og orden uden 

at hyrden behøver føre an for at få fårene 

igennem.  

Sådan tror jeg vi alle drømte om, at det skulle 

blive og jeg tror, vi alle også oplevede dette i 

kortere eller længere sekvenser.  

Har du lyst til at se, hvordan de australske kelpier 

hyrdede på dagen så kan du se 5 små videoer 

her: http://www.tarrawangas.dk/sidste-nyt/314-

5-kelpier-nu-med-hyrdeprove 

 

 

 

 

 

 

Tarrawangas Eicko med Ditte Pedersen 

http://www.tarrawangas.dk/sidste-nyt/314-5-kelpier-nu-med-hyrdeprove
http://www.tarrawangas.dk/sidste-nyt/314-5-kelpier-nu-med-hyrdeprove
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Hyrdeprøven i praksis 

Tekst af Therese Hauge 

I det følgende vil jeg kort beskrive hvad hyrde og 

hund skulle udføre. 

Indhegningen er ca. 100 x 200 skridt (uden at jeg 

vil hænges op på nøjagtigheden) og noget større 

end minimum, som er 33 x 66 meter. Begge 

baner afholdes i samme indhegning. A- og H-

banerne kan ses i figurerne på de næste to sider. 

Man starter i bunden ved take-pen, fører i 

startet-klassen fårene over midten og ned i 

bunden til højre, hvor der står en grinde (et 

stålgitter – rød på billedet). Her fører man får 

rundt om grinden og langs med baglinien og 

derefter igennem åbningen mellem to grinder i 

venstre side. Som udgangspunkt går hyrden foran 

flokken og hunden bagved mens den sikrer 

flankerne og at der er bevægelse i flokken, 

undtagen når fårene føres langs med baglinien. 

Midt på banen står der et ”Y” (en shute, som 

ligner en dobbelt tragt), som kun åben (og 

avanceret) klasse skal igennem på vej tilbage til 

take-pennen. Dertil er der nogle linier på banen, 

som hyrden ikke skal passere. Dvs. at jo højere 

oppe i klasserne du kommer, jo længere tilbage 

på banen skal du være, mens du dirigerer din 

hund på afstand til at gøre arbejdet. 

På H-banen er der en ekstra forhindring/passage. 

Midt på banen står ”shuten”. Når man har hentet 

sine får, fører man dem gennem ”shuten” og 

derefter ned i højre side til baglinien og tilbage 

gennem venstre port af de to grinder. ”Shuten” 

er en smal passage, hvor der højst kan gå to får 

ved siden af hinanden på det smalle stykke. 

Presser hunden for meget bagfra, så risikerer 

hyrden at fårene skubber på og hyrden taber 

fodfæste, sådan bogstaveligt. Hundens pres kan 

altså resultere i en domino-effekt. Det skete mere 

end én gang under konkurrencen at hyrden 

havde svært ved at stå fast pga presset bagfra. 

Det kan ske andre steder end lige ved ”shuten”, 

f.eks. når ekvipage og får lige starter deres tur op 

ad banen og hunden er i hopla. Det er naturligvis 

noget som trækker fra, da får og hyrde skal 

behandles skånsomt, så her er det vigtigt at 

hunden lærer selvkontrol. 

Hvordan bliver hyrde og hund så bedømt? Ditte 

Pedersen har været så sød at dele en af sine 

bedømmelser med os. Den ser du efter bane-

figurerne. Der står Bjørn på sedlen – det er fordi 

Tarrawangas Eicko hedder Bjørn til daglig.  

Bedømmelsen er inddelt i ”bane” og ”hundens 

evne til at styre dyrene”. Hvis ekvipagen 

gennemfører banen, så får de max point i bane-

kategorien (til venstre i skemaet), og herefter 

følger en mere nuanceret bedømmelse af 

hundens håndtering af dyrene til højre. De 

kategorier der ikke er relevante i skemaet får et 

kryds. 

For starternes vedkommende kan der opnås 20 p. 

i bane og 80 p. i evnen til at styre dyrene. For at 

bestå en starter-klasse, skal man opnå 69 p. 

Man har 10 min. til at gennemføre banen, og 

oppe i højre side af skemaet kan man se at Bjørn 

har brugt 3.55 min, hvilket nok var meget typisk 

for de hunde der var til konkurrencen. 

Når dagen er omme, finder hundeførerne ud af 

om de er bestået og hvor mange point de har 

fået. De beståede ekvipager får samtidig et lille 

diplom. 
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Auskelp Ned Kelly 

 

 

 

 

 

 

 

Her ligger Ned Jo, Ned er stadig med. Det er hans 

job at blive nede bagved. Man kan 

lige se ørerne stritte op over fåret. 

På billederne herunder kan du se Ned 

arbejde sig igennem en A-bane. Han 

starter ved take-pen og går banen 

rundt langs siderne for derefter at 

ende tilbage ved take-pen. 

Efterfølgende viser Brownie den del af 

H-banen som er anderledes end A-

banen. Det er her hvor hunden skal 

lede fårene igennem ”Y-et” midt på 

banen. 

Take-pen nederst på figuren over 

A-banen. Følg pilene rundt. 
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Outbacklightnings Beasty Brownie 

 

 

 

 

Og her er Ned næsten henne ved 

take-pennen. 

Hvordan fårene kommer helt ind i 

take-pennen, kan du se på sidste 

foto demonstreret af Brownie – 

dog i en lidt hård udgave, hvor 

Brownie synes det går for 

langsomt. 

”Y-et” er den røde figur du kan 

se i midten af H-banen på 

næste side. Den består blot af 

grinder der er placeret sådan 

at fårene skal igennem en smal 

passage. 
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Forhindring 1 
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Hyrdeprøveresultater 17.-18. juli 2021  
Hund Hundefører Konkurrence Sted Dato Placering Point 

Auskelp Ned Kelly Annette 

Lunau 

Hyrdeprøve – 

starter A-bane 

ASWC – 

Farmen 

Maglesø 

17-07-

2021 

7. 77 p. 

Tarrawangas Coco Robert 

Hansen 

   8.  75 p. 

Tarrawangas 

Eicko 

Ditte 

Pedersen 

   11. 70 p. 

Auskelp Ned Kelly Annette 

Lunau 

Hyrdeprøve – 

starter H-bane 

  6. 79 p. 

Tarrawangas Coco Robert 

Hansen 

   8.  71 p. 

Tarrawangas 

Eicko 

Ditte 

Pedersen 

   11.  62 p. 

Wandly Saga Jim 

Rosenhegn 

Jensen 

Hyrdeprøve – 

starter A-bane 

 18-07-

2021 

3.  77 p. 

Tarrawangas 

Casey 

Robert 

Hansen 

   6.  73 p. 

Auskelp Ned Kelly Annette 

Lunau 

   8. 73 p. 

Tarrawangas 

Eicko 

Ditte 

Pedersen 

   11. 70 p. 

Outbacklightnings 

Beasty Brownie 

Annette 

Lunau 

   16.  67 p. 

Wandly Saga Jim 

Rosenhegn 

Jensen 

Hyrdeprøve – 

starter H-bane 

  1.  91 p. 

Tarrawangas 

Casey 

Robert 

Hansen 

   3. 87 p. 

Outbacklightnings 

Beasty Brownie 

Annette 

Lunau 

   6.  82 p. 

Tarrawangas 

Eicko 

Ditte 

Pedersen 

   13.  69 p. 
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Hvalpekuld 

 

 
 
 
Kennel Makeelsa’s v/Majken Sørensen 
Hjemmeside: www.makeelsas.weebly.com 
Alle hvalpe er solgt. 
 
Kennel Skovfarmen’s v/Brigitta Golde 
Hjemmeside: www.skovfarmen.dk 
Alle hvalpe er solgt. 
 

 

Sundhed 

DK04817/2020 Didaktic’s Trasure, HD A, AD 0, 

OCD fri 

DK03217/2020 Skovfarmen’s Red And Tan Ubbe, 

HD A, AD 0 

DK10273/2020 Makeelsa’s Amazing Nero, HD A, 

AD 0, OCD fri 

 

 

Importer 

DK17482/2021 Deepeyes Muscle Hill Viii 
Han, chokoladebrun 
Født: 12-10-2020 
 
DK19724/2021 Faroo’s No Wukkas Tamborine 
Tæve, sort  
Født: 14-12-2020 

 

 

Hoopers – den nye sport 

Tekst og fotos af Therese Hauge 

Jeg havde fået et tip om at den allerførste 

konkurrence i hoopers her i Danmark skulle finde 

sted den 31. juli i Vallensbæk, så selvfølgelig 

skulle jeg være på pletten for at se med og se om 

ikke jeg kunne få lidt fotos. 

Hoopers tager sit udgangspunkt i agility, men er 

udviklet til at være mindre hårdt ved hunden i det 

lange løb. Hunden skal løbe igennem og forbi 

forskellige forhindringer, men der er ingen spring, 

balancebomme, vipper og lign. I stedet består 

forhindringerne især af en halv hulahopring sat i 

et stativ, nogle tønder og hegn at løbe rundt om 

og en kort tunnel. Samtidig er det meningen at 

man som hundefører i princippet står 

nogenlunde stille og sender sin hund rundt på 

banen fra startstedet. 

For at komme igennem banen, kan hunden løbe 

stærkt, men som man kunne se til konkurrencen, 

var det ikke en nødvendighed. Mange af hundene 

lavede nemlig fejl i fart, mens et par langsomme 

hunde var fejlfri og klarede sig i sidste ende ret 

godt. Det skal dog nævnes at der var en enkelt 

hundefører 

som netop 

var i stand til 

at føre sin 

hund gennem 

banen på 

afstand – et 

ret så 

imponerende 

syn. 

Som man 

næsten kunne 

forvente, var 

der mange border collier med, men der var også 

enkelte andre hunderacer. Hanne Rasmussen 

stillede med Gabro på næsten 2. Det er dem I kan 

se på billederne på de næste sider. Ingen tvivl om 

at Gabro havde en fest! 

Foto: Majken Sørensen 

Gabro 

http://www.makeelsas.weebly.com/
http://www.skovfarmen.dk/
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Gabro og Hanne 

klar til start 

… og så gik det 

ellers stærkt! 



Nyhedsbrev om Australsk Kelpie og Working Kelpie – Årgang: september 2021 Side 21 

 

 

 

     

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altså, hvor er min 

belønning? Det 

går simpelthen for 

langsomt! 

Ja-ja-ja, den 

kommer nu! 

Og så kunne Gabro bare ikke styre sig 

længere – nu måtte han altså gø! 

Hu-hej hvor det går! 
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Træningssæsonen 2021 
Resultater for 1. juni – 30. august 2021

Hund HF Konkurrence Sted Dato Placering Resultat 

Skovfarmen’s 

Chocolate Qanton 

Jan Kleis De 

Rosche 

DcH A-klassen DcH Nibe 12-06-

2021 

3. 270,65 p. 

    28-08-

2021 

3. 271,55 p. 

   DcH Sæby 21-08-

2021 

2. 238,35 p. 

Skovfarmen’s 

Black Pixie 

Manuela 

Sommerlund 

DcH B-klassen DcH Ribe 13-06-

2021 

3. 157,95 p. 

Auskelp Ned Kelly Annette 

Lunau 

DcH B-klassen DcH Stevns 15-08-

2021 

1.  190,15 p. 

Gabro Hanne 

Rasmussen 

DcH B-klassen DcH 

Kalundborg 

29-08-

2021 

1.  192,2 p. 

Amirace D’Alia Charlotte 

Jensen 

DKK Rally 

Ekspert 

DcH Silkeborg 18-06-

2021 

2. 95 p. 2:07 

  DcH Rally 

Ekspert 

DcH Nordfyn 14-08-

2021 

2. 92 p. 2:20 

Fiona Judy Hansen DcH Rally 

Ekspert 

DcH Jyderup 20-06-

2021 

1. 100 p. 

2:06 

  DcH Rally Åben   3. 97 p. 2:22 

  DcH Rally 

Champion 

DcH Fladså 29-08-

2021 

1. 97 p. 2:59 

Skovfarmen’s 

Chocolate Nutty 

Ninja 

Lonnie 

Prirsching 

DKK-Rally 

Champion 

Sydkystens 

Hundeskole 

21-08-

2021 

3. 89 p. 2:27 

Skovfarmen’s 

Fawn Unna 

Pia Thybo 

Karlsen 

DcH-Rally 

Begynder 

DcH 

Christiansfeld 

28-08-

2021 

2. 80 p. 1:41 

Qiwron’s Bonnie Helle 

Kristensen 

DcH-Rally 

Åben 

DcH Silkeborg  1.  99 p. 2:21 

Bocopie’s Barcoo Maibritt Høj 

Clausen 

DKK LP3 Zakkai Hunde-

venner Odder 

03-07-

2021 

1. 287,5 p. 

Spiffyblue Izzy 

Uluru 

Camilla 

Brasted 

DKK LP2 DKK Vejen 19-06-

2021 

1. 263 p. 
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    19-06-

2021 

1. 267 p. 

   DKK Kreds 7 26-06-

2021 

1. 260,5 p. 

   BC Klubben 

Viborg 

31-07-

2021 

1.  273,5 p. 

    01-08-

2021 

1. 271,5 p. 

Tarrawangas Baxi Therese 

Hauge 

 OES Kgs Lyngby 26-06-

2021 

1. 262 p. 

Pause Exotique 

Arrack Des 

Fondues De 

Chocolat 

Iben Krarup 

Pedersen 

DKK Nosework 

Kl. 1 

OES Kgs Lyngby 26-06-

2021 

2. 75 p. 

Muaddibs Sirius 

Full Monty 

Pia Johnsen DcH Nosework 

Åben 

DcH Varde 25-08-

2021 

2. 25 p. 1:02 

Bocopie’s Barcoo Maibritt Høj 

Clausen 

IFH 2 DcH Svenstrup 14-08-

2021 

 84 p. 

Skovfarmen’s 

Black Rock’n Roll 

Niels 

Rasmussen 

IBGH 2 KHKG Kettinge 27-06-

2021 

 78 p. 

 
Mentaltester 2021 
1. juni – 30. august 

 
Hund HF Event Sted Dato Resultat 

Tarrawangas 

Eddie 

Ingeborg 

Henriksen 

Mentaltest Islands Fårehundeklub 26-07-

2021 

Godkendt 

 
Udstillingssæsonen 2021 
Resultater for 1. juni – 30. august 2021

Udstilling/dato Hund Ejer Klasse Resultat 

KHKG Årslev: 1 

05-06-2021  

Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

 Skovfarmen’s Millaa 

Millaa Magic 

Kirsten Lauritsen BK Exc. 1 
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BIM Cephyren’s Fanny Birgitte 

Kristoffersen 

VK Exc. 1, CK, BTK 

KHKG Årslev: 2 

15-06-2021  

Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

 Skovfarmen’s Millaa 

Millaa Magic 

Kirsten Lauritsen BK Exc. 1 

BIM Cephyren’s Fanny Birgitte 

Kristoffersen 

VK Exc. 1, CK, BTK 

DKK Vejen 

(Nordisk) 

18-06-2021 

Makeelsa’s Amazing 

Nero 

Carlo Hermansen JK Exc. 1 

 Makeelsa’s Amazing 

Carus 

Louise Andersen JK VG 2 

 Skovfarmen’s Black 

Vilde Venus 

Brigitta Golde JK Exc. 1 

DKK Vejen 

19-06-2021 

Skovfarmen’s Black 

Vilde Venus 

Brigitta Golde JK VG 1 

DKK Vejen 

20-06-2021 

Skovfarmen’s Black 

Vilde Venus 

Brigitta Golde JK Exc. 1, CK, BTK, Cert, Jun. 

Cert, BIR 

KHKG Køge: 1 

03-07-2021 

Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

 Tarrawangas Baxi Therese Hauge VK Exc. 1, CK, 2. BTK, Vet. 

Cert. 

 Cephyren’s Fanny Birgitte 

Kristoffersen 

VK Exc. 1 

KHKG Køge: 2 

03-07-2021 

Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

 Tarrawangas Baxi Therese Hauge VK Exc. 1, CK, 2. BTK, Vet. 

Cert. 

BIM Cephyren’s Fanny Birgitte 

Kristoffersen 

VK Exc. 1, CK, 1. BTK 

DKK Kreds 4 Skovfarmen’s Red Tina Bjørslev MK Exc. 1, CK, 1. BHK, Cert, 
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(Nordisk) 

31-07-2021 

and Tan Ubbe NCAC, BIR 

KHKG Årslev: 1 

07-08-2021 

Makeelsa’s Amazing 

Nero 

Carlo Hermansen JK Exc. 1 

 Skovfarmen’s Red 

and Tan Ubbe 

Tina Bjørslev MK VG 

 Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

KHKG Årslev: 2 

07-08-2021 

Makeelsa’s Amazing 

Nero 

Carlo Hermansen JK Exc. 1, CK, 2. BHK, Cert, 

Jun. Cert 

 Skovfarmen’s Red 

and Tan Ubbe 

Tina Bjørslev MK Exc. 1, CK, 3. BHK, R. Cert 

 Fantastic Kelpie 

Brisco Explorer 

Birgitte 

Kristoffersen 

CK Exc. 1, CK, 1. BHK, BIR 

DKK Bornholm 

14-08-2021 

Wingdari Spirit of 

the Anzacs 

Maibritt Høj 

Clausen, Marika 

Elmersson, Gro 

Gitlesen 

ÅK Exc. 1, CK, 1. BHK, Cert, 

CACIB, BIR 

 Skovfarmen’s Black 

Papaya 

Heidi Nielsen ÅK G 

DKK Bornholm 

15-08-2021 

Wingdari Spirit of 

the Anzacs 

Maibritt Høj 

Clausen, Marika 

Elmersson, Gro 

Gitlesen 

ÅK Exc. 1, CK, 1. BHK, Cert, 

CACIB, BIR 

 Skovfarmen’s Black 

Papaya 

Heidi Nielsen ÅK Disk. 

 

Tillykke til alle med resultaterne! 
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Dessa 23. juli 2007-21. maj 2021 
 

Dessas bedste resultater 
 
DcH’s program 
3/5-09 første gang i B-klasse: 
173,75 p. 
164,10 p. (6. pl. SM) 
191,45 p. 
21/3-10 første gang i A-
klasse: 
282,20 p. 
273,5 p. 
263,4 p. 
262,9 p. 
262,9 p. (3. pl. SM) 
25/9-11 DM Deltagelse  
11/3-12 første gang i E-klasse 
(stillet 19 gange): 
351,9 p. 
351,85 p. 
361,5 p. 
361,75 p. 
Sidste E-konkurrence: 
28/3/15 med 390,60 p. 
 
DcH rally lydighed 
Begynder:  
2 x 1. pl. 
1 x 3. pl. 
Øvede:  
3 x 1. pl.  
Ekspert: 
2 x 1. pl. 
1 x 2. pl. 
1 x 3. pl. 
Champion: 
3 x 1. pl. 
4 x 2 pl. 
2 x 3. pl. 
 

Åben: 4 x 1 pl., 4 x 2 pl., 3 x 3. pl. 
Udtaget til Rally DM 2018 + 2019 
 
Dessas mor, Cara, var med i Eftersøgningstjenesten (ud over at hun var Elitehund). Her kom Dessa med fra 
hun var lille og i ca. 3 år indtil Dessa kom i A-klassen. 
 
Dessa var en sød og højt elsket familiehund og meget social med både mennesker og andre hunde. Hun var 
ekstra glad for at lege med børn. 
 
Dessis ejer og opdrætter var Hanne Rasmussen. 

Foto: Therese Hauge 


