
Er standard udgaven af den engelske springer spanie l fortsat en 
stødende jagthund?

Som alle jo ved opdrættes den engelske springer spaniel i to varianter, en standardtype 
(udstillingtypen) opdrættet primært på eksteriør og en jagttype og kaldet FT typen primært 
opdrætter på dens jagtlige egenskaber. Denne inddeling har man haft i England i de sidste 
hundrede år; men først sidst i firserne begyndte Ft typen at komme til Danmark.
Først i halvfemserne tiltrådte Spaniel klubben DKK's krav om udstillingspræmiering for 
stambogsføring og dermed var det slut mede opdræt af FT typen i Danmark, indenfor DKK regi.

Det første til oprettelse af en klub for Ft spaniels og en stambogsførende organisation ved navn 
DJR. I dette regi fortsatte avlen af FT springer (og cockere) og på de år som er gået siden starten 
er FT klubben blevet dobbelt så stor som Spaniel klubben.

Hvordan er det så gået i den periode, for standard springeren som jagthund? Da FTerne begyndte 
at dukke op var springeren regnet for en habil jagthund  og flere opdrættere gik på både prøver og 
jagt med hundene.
Ved i dag (februar 2012) at gennemgå over 40 hjemmesider for opdræt af standard springere 
kunne jeg kun på ca. 10 af dem finde beskrivelser af hvordan hundene er på jagt. Kun et par 
stykker beskriver jagtegenskaberne som  svarer til det man må forvente af en stødende hund.
 Her følger nogle udpluk fra de otte forskellige hjemmesider, hvor opdrætteren beskriver deres 
hundes jagtlige evner.

• Halser på fod eller syn, også på råvildt. Kan arbejde med stor energi i alle slags terræn , 
den skimmer marken i et stort , intensiv og velanlagt krydssøg som bliver anlagt under 
hensyntagen til vind og terræn. Med stil i top med høj hovedføring og prima galop aktion, 
viser hun en stram, højrejst stand. På ordre kan hun villig gå frem og rejse en flok fuglevildt 
præcist og elegant. 

• Bliver brugt til praktisk jagt og har et fantasisk søg med hals på løbende vildt. 
• Er en særdeles ivrig jagthund...Og der er fart på og hals også når der skal apporteres på 

vand. 
• Stand for mus i haven så vi fra hun var ganske ung, og som regle med succes.
• Elsker at gå på sporarbejde og aportere. 
• Har stærk villje, er nogenlunde stop-lydig,sporfast giver hals også standhals og er medfødt 

totverbeller.
• Hun har et flot søg, halser på hårvildt. 
• På jagt halser hun på hårvildt, samt driver med et stort mod overfor forskelligt terræn.

Størsteparten beskriver altså slet ikke avlshundenes jagtlige egenskaber; men nogle skriver dog 
om prøveresultater på  dressurprøver, land/vand prøver (som slet ikke er en selvstændig prøve; 
men en forprøve for opnåelse af deltagelse i begynderklasse markprøve), apporteringsprøver og 
nogle enkelte enddog markprøver.

Det er tankevækkende at så få interesserer sig for hundenes jagtlige egenskaber når man vælger 
at opdrætte en jagthunderace og flertallet af dem som så interesserer sig for det nærmest 
betragter springeren som en kortgående støver og ikke en stødende hund.

Kigger man på de store opdrættere vil man også bemærke at der på resultatlisterne kun findes 
udstillingsresultater og ikke et eneste prøveresultat.

Det er også bemærkelsesværdigt at man på spanielklubbens hjemmeside under race 
præsentationerne kan læse følgende om springeren som jagthund.
Citat ”Som jagtbrugshund søger den over store område, rejser vildtet og apporterer efter skuddet.  



Men den tager ikke stand som settere, som den ellers danne baggrund for. Den er meget glad for  
vand. Generelt holder den relativt god kontakt med sin fører.”Citat slut
At søge over store områder og i relativ god kontakt med føreren vil man enddog synes er for dårligt 
selv for en stående hund som skal gå stort; men fortsat have god kontakt til føreren og det er ikke 
lige de egenskaber jeg forventer hos en springer.
Hvis det er sådan man i spanielklubben mener en springer skal være, forstår jeg bedre, hvorfor Ft 
springeren er blevet så populær.

Man må spørge, er det den vej opdrætterne i spaniel klubben vil med springeren. En 
udstillingshund, hvor de jagtlige egenskaber er ukendte, eller i bedste fald en kortgående støver til 
brug på klovbærende vildt i de jyske plantager?


