r ac e po rt r æ t - Entlebucher sennenhund

Den arbejdsglade
alpehund
Entlebucher sennenhunden er meget
sjælden i Danmark –
faktisk fandt man efter
grundig optælling frem
til, at her i dag findes
blot 18 eksemplarer af
denne race. Men det kan
faktisk være svært at
forstå, for entlebucheren
er en livlig familiehund
med velbevarede brugsegenskaber, der ligger
lige til højrebenet for
en dansk hundesportsentusiast

n Te k s t o g f o t o : W i e g a a r d e n /
Marlene Hedegaard

Den mindste af sennenhundene har bevaret
sine brugsegenskaber og er samtidig en loyal
og kontaktsøgende familiehund.
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”Entlebucheren har et højt aktivitetsniveau”

Entlebucheren er den mindste af de
fire schweiziske sennenhunde (appenzeller, entlebucher, berner og
grosser schweizer sennenhund),
hvoraf berner sennenhunden så afgjort er den mest kendte og udbredte.
Men entlebucheren har også meget
at byde på, både som familie- og
brugshund. Med et sind, der er opvakt og energisk, selvbevidst og loyalt
udgør entlebucheren et oplagt valg
for mange, der har tid og plads til en
hund, der både holder vagt, driver/
hyrder og hygger på sofaen.
Historie
Entlebucheren stammer fra dalen
Entlebuch, som ligger i kantonerne
Luzern og Bern i Schweiz. Gennem
mange år skelnede man ikke mellem
appenzeller- og entlebucher sennen-

hunde, og den dag i dag minder de
stadig meget om hinanden temperamentsmæssigt. Den første selvstændige beskrivelse af entlebucheren
stammer fra 1889, men selv længe
herefter skelnede man ikke officielt
mellem de to racer, da der blev fokuseret mere på brugsegenskaber end
eksteriør.
I 1913 blev entlebucheren indskrevet
i Den Schweiziske Hundestambog
som den fjerde sennenhunderace.
Den første standard blev dog først
formuleret i 1927, og den schweiziske
klub for entlebucher sennenhunde
blev stiftet i 1926, hvorefter racen
blev avlet som en ren race. Men ent
lebucher sennenhunden udviklede
sig kun langsomt og var tæt på at
uddø, både i 1920’erne og igen under
2. Verdenskrig, men klarede skærene 

Den relativt lavbenede entlebucher er en formidabel springer. Her demonstreret af Pia Johnsen, som er passioneret
entlebucher-ejer, Rally-bedømmer i DKK-regi og udøver
af redningshundetræning.

Entlebucher-ejere har skabt et netværk; de kender hinanden, føler et ansvar for deres ”lille”
race og stabler let et ”entlebucher-træf” på benene til glæde for HUNDEN’s udsendte.
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store højder, mens ejeren står med
hjertet oppe i halsen. Heldigvis har
jeg kun sjældent hørt om entlebuc
here, der har fået skader, for det er
en meget robust hund.

Det er ikke let at få fire entlebuchere til at stille op til fotografering på én gang. For det første pga. deres høje
aktivitetsniveau og for det andet fordi hundene simpelthen ikke bryder sig om at komme for tæt på fremmede
hunde (af samme køn). Det ses tydeligt på disse hundes kropssprog.

takket være nogle få entusiaster, som
satte stor pris på racens brugsegenskaber og kendetegn.
Selvom bestanden i dag stadig er lille,
er racen dog i fremgang, hvilket glæder tilhængerne af denne livlige, middelstore, trefarvede hunderace.
Drivhunden fra Alperne
Entlebucheren er skabt til at arbejde
selvstændigt med at drive og hyrde
køer i Alperne, hvilket tydeligt mærkes også på den moderne entlebucher,
hvor de nedarvede egenskaber giver
entlebucheren fremragende egenskaber som brugshund. Den er god til at
koncentrere sig, er lærevillig og meget arbejdsglad, når blot træningen er
varieret og foregår i raskt tempo.

man den med på en løbetur i nogle
skovklædte bakker, så er den virkelig på hjemmebane, fortæller Pia.
- Og så er den næsten uhyggeligt god
til at balancere og til at springe. Jeg
har flere gange hørt om entlebuchere,
der pludselig stod på spisebordet eller
oppe i vindueskarmen – med alle fire
ben vel at mærke – hvis noget skulle
undersøges nærmere, eller en bil kom
forbi. De springer også frygtløst fra

Vagtsom og gøende
- Racen skal socialiseres på mennesker, råder Pia Johnsen. - Langt op
i tiden kom entlebucheren slet ikke
ind i stuerne, men fødtes og levede i
stalden og på markerne sammen med
køerne. Den var så at sige socialiseret på køer. Det betyder, at selvom
man bevidst har arbejdet med at avle
det meget vagtsomme ud af den, er
entlebucheren stadig en vagtsom
hund, der også gør meget. Den skal

”Entlebucheren var
socialiseret på køer”
kunne lade sig håndtere, men må
gerne være afvisende overfor fremmede – det ligger stadig i dens natur
og skal respekteres. I Danmark har vi
en ønskeprofil, som vi benytter ved
mentaltest af hundene, mens man i
f.eks. Tyskland stiller specifikke krav
om afreaktion.
- Entlebucheren har en generel køns- 

”På hjemmebane
i skovklædte bakker”
Pia Johnsen, som er passioneret entlebucher-ejer fortæller, at hunde af
denne race stadig bærer tydeligt præg
af at være skabt til at arbejde på Alpernes græsklædte skråninger:
- Entlebucheren er meget glad for at
løbe op og ned ad skrænter. Tager
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Fars hund. En entlebucher sennenhund knytter sig utrolig nært til sin familie.

1/1 ann
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Entlebucheren som familiehund
Entlebucherens høje aktivitetsniveau
gør, at den ikke er en hund for alle.
Selvom man forsøger at dæmpe dens
ekstreme behov for aktivitet gennem
avlsarbejdet, er det en race, som stiller høje krav til sin familie om at aktivere den i dagligdagen.
- Det er virkelig en hund, som kan få
dig op af sofaen, og man skal virkelig
være indstillet på at ville bruge tid på
den. Nogle tyske opdrættere stiller
endda krav til kommende hvalpekøbere om, at mindst ét familiemedlem
er hjemmegående og dermed har rigeligt med tid til hunden. Det gør vi
nu ikke, men aktiverer du ikke din
entlebucher, bliver den ”kreativ”.
Den er virkelig god til at ”træne sin
ejer” og kan f.eks. finde på at anvende
”nedstirring” som et middel til at få
dig med ud at gå, eller du risikerer at
miste et par sko, advarer Pia.
- I familien er den en rigtig skødehund. Den er meget social og knytter sig tæt til sin familie. Med et stort
kontaktbehov vil den gerne være nøjagtig hvor du er, smiler Pia og tilføjer:
- Hvis du ikke kan se, hvor din entlebucher er, går den bagved dig!
- Det er en fordel at have godt med
plads, hvis man gerne vil have en ent
lebucher, for den har rigtig meget
energi og bryder sig ikke om at gå i
snor. Bor man på landet og har andre
dyr, er det også sjovt at se, hvordan en
korrekt socialiseret entlebucher også
betragter dyr som kaniner, heste, får
og høns som en del af ”flokken”, der
af og til skal drives eller hyrdes.
Brugsegenskaber
- Entlebucheren har virkelig gode
brugsegenskaber og kan det hele,
men i et lidt langsommere tempo
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” Kan det hele
– selv forsvarsarbejde”
pga. dens relativt lave ben. Med
denne race kan man træne redningsarbejde, IPO – ja selv forsvarsarbejde,
hvis man ønsker det. Men også agility
eller rally er gode træningsmuligheder for at stimulere hunden mentalt.
Dog er den ikke en jagthund. Dens
jagtinstinkt er ikke stærkt, men det
betyder så til gengæld, at den er god
til at holde kontakt på trods af, at
den er lavet til at arbejde selvstændigt, forklarer Pia Johnsen.
Entlebucheren er sent moden – det
sker først, når hunden er 3-4 år gammel og betyder ikke umiddelbart, at
aktivitetsniveauet falder. Hunden
bliver dog roligere omkring 6-7 års
alderen.
En lille race – stort ansvar
Med kun ca. 18 eksemplarer af ent

lebucher sennenhunden i Danmark
påhviler der ejerne et stort ansvar for
at forvalte deres race bedst muligt. Et
ansvar, som de gerne tager på sig.
- Vi entlebucher-ejere kender hinanden og har skabt et netværk, fortæller
Pia Johnsen. - Vi kender hinandens
hunde og mødes af og til for at hygge,
udveksle nyt og evt. aftale parringer.
Man ser jo ikke ligefrem en hund af
vores race på gaden hver dag, så når
det endelig sker, har man som entlebucher-entusiast ”ret til” at antaste
hinanden og spørge ad, lyder det smilende fra Pia. - Vi er også meget bevidste om vores ansvar overfor folk,
der henvender sig og er interesserede
i at købe en hvalp. Hvis interessen
er seriøs kan de ofte komme hjem
og besøge en af os, til en videre ent
lebucher-snak. Men man skal være
indstillet på et krydsforhør og man
skal virkelig brænde for racen, for en
hvalp er ikke let at få fat på, så man
må regne med en lang ventetid, slutn
ter Pia Johnsen. 

MENTALITET: Entlebucher sennenhunden er livlig, selvsikker, vagtsom
og gøende. Tæt knyttet til sin familie.
BEHOV: Stor arbejdsglæde og højt aktivitetsbehov er kendetegnende.
Har desuden brug for tryghed og tæt kontakt til familien.
PELSPLEJE: Kort, glat og glansfuld dækpels over tæt underuld. Skal være
sort med symmetriske gule til rustrøde samt hvide aftegninger.
STØRRELSE: Højde: hanner 44-50 cm, tæver 42-48 cm. Vægt: begge
køn 20-25 kg.

GRAFIKER: TJA

fælleaggression, hvilket man skal
vide. Hundene enes ofte meget dårligt med fremmede hunde af samme
køn, mens der sjældent er problemer
mellem to hunde af modsat køn, eller
mellem f.eks. to hanner, der er vokset op sammen og kender hinanden,
understreger Pia Johnsen.

