Susanne Staal Nielsen sætter alt ind på at
lave sunde allround-hunde.

vil heller ikke gå på kompromis med nogle
af de andre ting, jeg synes er vigtige, blot
for at lave mindre hunde.
- Siden jeg begyndte at opdrætte gravhunde, har jeg formået at bevare den type,
jeg godt kan lide, og det har jeg ikke tænkt
mig at give køb på. Jeg synes helt klart, at
man skal blive ved med at avle på den type,
man selv kan lide. Der skal være en linje i
avlsarbejdet; det går ikke at flakke fra det
ene avlsmål til det andet.
- For at få mine hunde lidt ned i størrelse
har jeg nu parret en af mine tæver med en
dværghan. Det er selvfølgelig en han, der
er af samme type som mine hunde – forskellen ligger ene og alene i størrelsen. På
nuværende tidspunkt, hvor hvalpene er
omkring fire måneder gamle, kan jeg se, at
de vil blive lidt mindre, end mine hvalpe
sædvanligvis bliver. Men kun lidt. Som sagt
kan man ikke lave noget om fra den ene
generation til den anden, men nu har jeg
gener for en mindre størrelse inde, og det
kommer måske rigtigt til udtryk i senere
generationer. Jeg har gemt en tævehvalp
efter dværghannen. Hun skal ikke selv parres med en dværg; man må gå varsomt
frem og springe nogle led over, før man
atter krydser de nye egenskaber ind.

Vil lave allround-hunde
- Den ruhårede gravhund nedstammer fra
den korthårede variant og blandt andet

dandie dinmont terrier, hvilket ikke bare
har gjort den ruhåret men også mere temperamentsfuld. Tidligere var de hunde, jeg
opdrættede mere tændte, og jeg var faktisk
ikke så glad for at sælge en han til en familie med små børn.
- Det er fint at have en tændt hund, hvis
man for eksempel skal bruge den til gravjagt, mens mange hellere vil have en anden
type med på udstilling. Efter min mening
skal man dog vare sig for at fokusere på
enten eller i sin avl. Jeg satser på at lave
allround-hunde, der besidder alle gravhundens egenskaber og kan bruges til det

hele; til jagt, udstilling og som familiehunde. Hvis jeg har et kuld på seks hvalpe,
sælger jeg typisk en til jagt, en til udstilling
og fire til familiebrug. Jeg forsøger aldrig at
få mine hvalpekøbere til at gå på jagt eller
udstilling med deres hunde. De skal selv
have lysten, ellers bliver resultatet bare derefter. I øvrigt mener jeg ikke, at det er de
hunde, der har den ene eller den anden
slags fine resultater bag sig, som nødvendigvis er den bedste reklame for kennelen.
Hvis jeg sælger en god og velfungerende
hvalp til en familie, anbefaler de som regel
kun min kennel til andre potentielle gravhundekøbere, fordi det er den de kender
og har haft en god oplevelse med. Denne
form for reklame er nu engang noget af
det bedste.

Kontakt med hvalpekøberne
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- Prægning af de hvalpe, jeg laver, bliver prioriteret meget højt. De bliver født inde i
huset, og de bor her, indtil de bliver solgt.
Hvalpekøberne kommer ofte på besøg, og
det betyder jo, at alle mine hunde er vant
til mange forskellige mennesker. Man kan
vel sige, at jeg laver hovedprægningen, som
er så vigtig, men det er jo også vigtigt, hvad
folk gør, når de kommer hjem med deres
nye hund. Jeg vil gerne følge hvalpene, så
køberne skal altid ringe efter det første
døgn, så jeg kan høre, hvordan det går og
give et råd med på vejen, hvis det er nødvendigt. De spørgsmål, folk føler er dumme, er tit dem, de egentlig bør stille, så derfor siger jeg, at de bare skal gribe røret, når
de dumme spørgsmål melder sig.
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