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Elly IV 
 
Dette er en fortsættelse af min fortælling om 
”rævehunden” Ellys indtog i Ronja Røver-
datter´s Kennel, Borderposten nr. 31, 32 og 
33, og så måtte det vel være nok skriveri om 
den lille rotte. Men her lige før deadline for 
Border Postens julenummer er vi, Lars og 
jeg blevet kontaktet, for at skrive en jagthi-
storie om borderterrier, men sorry, som Lars 
siger, han har jo endnu ikke ”rigtigt” været 
på jagt med dette lille fnug, og hans står i 
eksamener op til begge ører her midt i de-
cember, så ingen jagthistorier i denne om-
gang. 
 

Elly har jo, siden jeg sidst skrev, rundet sit 1. 
år, hende og jeg går hver tirsdag til ringtræ-
ning sammen med mine gamle gravhunde-
venner og deres hunde. Her er hun elsket af 

alle, både mennesker og hunde, dette lille 
hysteriske, ”grimme” spektakel – men alle er 
enige om, at hun har en personlighed, som 
overstråler alt. 
 

Vi har ringtrænet vældig ihærdigt, og havde 
vores udstillingsdebut ved Borderskuet d. 
22/5. Elly fik 1. pr. og blev 4. pr vinder ud af 
9 unghundetæver - et resultat, som jeg, er 
yderst tilfreds med.  Og endnu mere debutant 
på dette skue, det var Mathias, som lånte El-
ly til barn og hund. Mathias har aldrig udstil-
let før, og han og Elly kender knapt hinan-
den - resultatet blev 3. bedste juniorhandler 
ud af 8 garvede. Flot gået af Mathias, måske 
vi skal overveje ham, som fremtidig handler 
af Elly. 
 

 

 
Udstilling i Hårlev 
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Ellys og min off. debut var ved Dansk Terri-
er Klubs udstilling i Hårlev d. 18/9. Elly fik i 
unghundeklasse 1. pr. og blev 3. vinder, der 
var vist 5 tilmeldte i klassen – igen et ok re-
sultat – men jo ikke helt i top . Efter 1. indi-
viduelle bedømmelse af hundene, og inden 
konkurrenceklasse-bedømmelser, ja der 
bandt jeg det røde 1. pr. bånd på Ellys snor – 
men vupti – adskillige ved ringside ”hjalp” 
med at få dette afmonteret – sådan gør men 
ikke hos terrierne – men hvorfor egentlig ik-
ke? Og så blev jeg for øvrigt ganske vold-
somt irettesat efter udstillingen, over mine 
dominerende (smarte syntes jeg selv) brune 
kondisko med orange striber og orange snø-
rebånd – puha en sådan, nærmest Burka-
agtig påklædning, som åbenbart hersker 
bland terrierfolkene, den er jeg jo slet ikke 
vant til fra gravhundene. Måske det var der-
for, at vi kun blev 3. vinder?  
 
Modet på udstillinger havde jeg dog fortsat, 
så sammen med ”Rejseholdet”, 3 gravhun-
deveninder drog jeg og Elly til Int. udstilling 
i Rostock i Tyskland d. 9/10.  Der var til-
meldt 14 borderterrier, Elly i åben klasse 
havde 1 konkurrent. Og på dagen var der 
dommerændring fra en tysker til svenske 
Ross-Börjeson, en rigtig ”engelsk” aristo-
krat-lady i fin spadseredragt. Og så meldte 
nerverne sig hos mig.  Min erfaring er, at ty-
ske dommere er rimelige large omkring hår-
lag og handling, blot tandsættet er ok – men 
nu en svensker – som er vant til langt større, 
pelsrige hunde, som virkelig handles, og her 
stod jeg med mit lille myr, nytrimmet og hun 
var nærmest i undertøj. Men det gik vældig 
fint, vi vandt først klassen, blev så bedste 
tæve, ved at slå championtæven, og blev så 
BOB (BIR) ved også at slå bedste hanhund, 
så lige fyldt 16 måneder fik Elly certifikat og 
cacib og blev Sieger Rostock 2005.  
 

 
Elly og Mathias i barn og hund til Bor-
derskuet i Herfølge den 22. maj 2005 

 
Og for øvrigt en lille pudsighed, i Tyskland 
er borderterrieren nærmest ukendt, sikken 
opmærksomhed Elly fik af tilskuerne i Ro-
stock. De talte om, om det ikke var en Kans-
lerhund, ex-Kansleren i Tyskland, hans frue 
har en border terrier, og så blev der talt om 
en film med Jack Nicholson, hvor han spiller 
sammen med en border. Den film har jeg ef-
terfølgende, helt tilfældigt set, det er ikke en 
border i filmen, men tyskernes sammenlig-
ning er OK – ja det er da pudsigt men en så-
dan opmærksomhed. 
 
I foråret 2006 håber vi at få Elly præmieret 
på gravprøve, og efterfølgende stille hende 
på udstilling i DK i brugshundeklasse (jeg 
må prøve at kaste nerverne overbord, og ikke 
være så nervøs for jeres kritiske blikke og 
røster på en nybegynder). 
 
Lars havde primo november nedlagt en rigtig 
stor hanræv, hovedet var lagt i fryseren, og 
så, for nylig, ja der skulle det koges af – til 
trofæopmåling. Kødet/hjernen havde svært 
ved at slippe kraniet – der blev kogt længe 
og nogle af tænderne blev løse.  Kraniet blev 
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så krattet ud for hjerne m.m. og omhyggeligt 
lagt til tørre ovenpå en høj brændestak uden-
for bryggerset, ”udenfor gravhundehøjde”- 
og her havde vi lige glemt borderens evne til 
at springe/forcere.  
 
Jeg havde i løbet af næste dag godt set, at 
rotten stod på bagbenene og var vældig inte-
resseret i dette trofæ, tog hende ind, og da 
Lars kom fra skole, fortalte jeg ham om rot-
tens interesse for trofæet. I løbet af aftenen 
fik Elly alligevel sneget sig ud til brænde-
stakken, let er hun hoppet op, og rævekra-
niet, ja det blev dissekeret, intakt var ganske 
lidt af skallen og de 2 store hjørnetænder fra 
underkæben. Så ingen præmier til Lars på 
forårets trofæopmålinger! 

Nu her hvor året går på hæld, skal vi, som 
sidste år, Lars, Anitta, 2 gravhunde, 1 border 
og 1 springer og x antal m. dyrehegn, til 
nødtørftig indhegning af grunden, på nytårs-
ferie i sommerhus i Marienlyst. Vi glæder os 
til nogle dejlige fridage ved strand i skov 
med vores hunde. Måske vi i år skal installe-
re rotten Elly i vores seng, så vi ikke skal 
vækkes af tågehornet i buret kl. 05.00 ! 
 
Rigtig glædelig jul og et Border-godt nytår 
til jer alle sammen. 
 

Anitta og Dueslagets Elly 
 

 
 

 
”Rejseholdet” i Rostock, 4 piger, 4 hunde, 4 x certifikat, Elly BOB og Rostocksieger 


