Racepor træt

V i z sla

Vizslaen er en meget
alsidig jagthund, der også
fungerer fortrinligt i familiens
skød, når den får sine
Vizslaen er en glimrende apportør – egenskaben ligger dybt i dens gener.

Glad for både

aktivitetsmæssige behov
opfyldt

jagt og familie
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Vizslaen stammer fra Ungarn, men har asiatiske forfædre.
- Racen kan spores helt tilbage til 1300-tallet, hvor den kaldtes ”den
gule hund”, fortæller Hjalmar Nielsen, Kennel Thajanis’. - Ungarerne
brugte primært vizslaen til jagt på fuglevildt. Ofte foregik jagten i

”Vizslaen elsker at være ude – men er
ikke velegnet som hundegårdshund.
Når den ikke arbejder, ligger den gerne

avl igangsat. Racen blev godkendt af FCI som ungarsk nationalhund
i 1935 og er i dag den mest populære jagthund i hjemlandet.
- Oprindelig fandtes vizslaen kun i den korthårede variant, men i
1930’erne kom den ruhårede til ved indkrydsning af ruhåret hønsehund. Den korthårede type er dog langt mest udbredt.
- Omkring 1970 blev de første vizslaer importeret til Danmark af
en lollandsk jæger. Racens udbredelse er sket forholdsvis langsomt,
og Dansk Vizsla Klub anslår, at der i dag findes omkring 500 eksemplarer i Danmark. Det er stadig fortrinsvis jægere, der holder vizsla;
jægere der også værdsætter en god familiehund.
Dansk Vizsla Klub blev stiftet i 1982 og har således 25-års jubilæum i år.

og gasser sig foran brændeovnen.”
Fantastisk alsidig
samarbejde med falke. Hunden opsporede fuglene og tog stand for
dem, hvorefter falkene slog dem ihjel.
- Gennem det 18. århundrede fik vizslaen en stadig større betydning for jagten i Ungarn, men først omkring 1920 blev en målrettet



- I vizslaen har vi en meget harmonisk og alsidig jagthund, fastslår
Hjalmar Nielsen. - Den hører til blandt de såkaldte stående jagthunde,
som jo finder vildt, tager stand for det og rejser det for jægeren. Men
vizslaen er også super til efterskudsarbejde. Apportering ligger meget dybt i den – det er ikke noget, den skal lære. Og skulle der
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”Vizslaen er en jagthund med stort
behov for menneskelig kontakt.”

Vizslaen er en kvik hund, der følger med i,
hvad der sker omkring den.
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”Vizslaens ungarske
navn Magyar Vizsla betyder
ungarsk pointer.”

Der findes to varianter af vizla: den korthårede (billedet) og den
lang mere sjældne ruhårede. Den korthårede kræver stort set ingen
pelspleje (men det anbefales at have en god støvsuger...), mens den
ruhårede skal trimmes.

”En vizsla, som er sundt og
naturligt aktiveret og får sine behov
dækket, er utrolig nem at have.”

være tale om apportering i vand, er vizslaen, der har stor passion for
svømning, klar! Endvidere er racen særdeles god til sporarbejde, og
der har været enkelte vizslaer tilknyttet Schweissregistret.
- En anden egenskab, der gør vizslaen ganske velegnet til jagt er
dens robusthed. Racen er avlet til at kunne arbejde i vanskeligt terræn i al slags vejr.

Tæt kontakt til mennesker
- Et af vizslaens kendetegn er, at den holder tæt kontakt til mennesker, fortsætter Hjalmar Nielsen. - Den er usædvanlig god til at holde
kontakt med dig under jagt, og den vil gøre alt for at stille dig tilpas.
Dette, kombineret med udpræget arbejdsvillighed og en god hukommelse, giver en hund, der er meget nem at træne. Man skal dog



Aktivering er vigtig
- Faktisk er vizslaen en meget tilpasningsdygtig hund, siger Hjalmar
Nielsen. - Den falder let ind i familiens rytme. Det er jo en hund, der
er skabt til at arbejde og bevæge sig en del, så den skal have mulighed
for at løbe frit. Men det vigtigst er faktisk aktiveringen. En så udpræget
arbejdshund skal aktiveres, så den bruger sine medfødte instinkter.
Den behøver måske ikke nødvendigvis at komme på jagt, men den
bør arbejde med jagtrelateredeopgaver såsom apportering og spor
på en eller anden vis. Når vizslaen får dækket disse medfødte behov,
er det en meget glad og nem hund, som hele familien kan have stor
fornøjelse af. 	
n

Se mere på www.danskvizslaklub.dk
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Vizslaer trives fint i flok.

være opmærksom på, at racen ikke tåler hård opdragelse. Ej heller
må tingene forceres, for det kan få hunden til at gå helt i baglås og
trække sig fra føreren.
- Også uden for jagtmarkerne opleves vizslaens kontaktsøgende
væsen. Det er en glad og hengiven hund, der holder rigtig meget af
menneskeligt selskab. Den fysiske kontakt sætter den også pris på,
så den går aldrig af vejen for at blive klappet og kælet for. I forhold
til fremmede er den ligeledes ganske imødekommende.
- Alt i alt er vizslaen en super familiehund, der gerne vil være med,
hvor tingene sker. Desuden trives racen godt i flok, og det er nemt at
have flere eksemplarer sammen.

