
 
Mine meritter med jagt- og tjenestehunde

Jeg fik jagttegn som 16-årig, og efter at jeg flyttede hjemmefra som 18-årig,
har jeg lige siden haft både jagt- og tjenestehunde omkring mig.

Da jeg som ung i ca. 20 år drev et vagtselskab, var det helt naturligt, at jeg i denne periode også arbejdede 
seriøst og professionelt med tjenestehunde, hvor jeg var meget aktiv i Rottweilerklubben og i PH (Dansk 
Politihundeforening).

I PH endte jeg med en hund i kriminalklassen, med en halv oprykning til Vinderklassen.

I Rottweilerklubben bestod jeg flere SPH-prøver (den højeste sporprøve i systemet), og derudover bestod 
jeg ca. 25 stk. BHP3 prøver / IPO3 prøver (flere gange med 297 point ud af 300 point).

Før jeg kunne deltage i BHP3 / IPO3 skulle man først have bestået SLP1, SLP2, BHP1 samt BHP2 prøverne.

Med tjenestehundene i BHP3 / IPO3 deltog jeg flere gange til DM, og vandt det ene år DM-titlen.

Jeg var ikke kun aktiv som hundefører, men fungerede også som instruktør og figurant for BHP1, BHP2 og 
BHP3 holdene. Da jeg også ville være med til at præge udviklingen, var jeg i en årrække formand for Brugs-
hunderådet i Rottweilerklubben. Her opstartede jeg bla. en ny træneruddannelse for egne folk i Rottweiler-
klubben, da man indtil da havde benyttet sig af instruktører fra bla. Schæferhundeklubben.

Med jagthundene har jeg som jæger altid haft hund, og har i årtier arbejdet professionelt som skytte i flere 
jagtvæsener, med både Springer Spaniels, Labradors, Bayersk Vildtsporhund og senest med flere Ruhårede 
Hønsehunde.

Jeg har ikke haft behov/lyst til at deltage i markprøver med jagthundene, da konkurrencedelen aldrig rigtig 
har tændt mig. Dette skal ikke forstås som om jeg ikke stillede store krav til mine hunde, for det har jeg altid 
gjort, uanset hvilke hunde jeg har arbejdet med.
Som reg. Schweisshundefører har jeg dog været tvunget til at gå til prøver, for at bevise mine og mine hun-
des evner.

Jeg har været reg. Schweisshundefører siden 2001 (indtil nu i 22 år), med både Labradors, Bayersk 
Vildtsporhund og flere Ruhårede Hønsehunde. Jeg er uddannet schweisshundedommer (fra 2006), og har 
siddet i Schweisshundeudvalget som hundeførerrepræsentant – valgt af landets reg. Schweisshundeførere.

Det er muligt jeg har glemt noget, men har du spørgsmål til min baggrund som hundefører og instruktør, er 
du altid velkommen til at kontakte mig. 

Kim Lindgren  
Mobil: 31 21 15 21 
Mail: raavildt@gmail.com


