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Efter 30 år med irländsk setter var vi då 
på väg mot vår första dag med jaktträn-
ing.

Vi lämnade E 18 för att möta det böl-
jande jordbrukslandskapet. Omgivna av 
lin- och rapsfält närmade vi oss Lång-
tora. Små molntussar på en annars blå 
himmel gav löfte om en fin dag . Strax 
norr om Enköping har Amir Saidizand 
byggt upp ett center för träning, kurser 
och utbildning för stående och stötande 
fågelhundar. Amir kom till Sverige från 
Iran 1992. Sedan 1997 arbetar han med 
hunddressyr.

På Långtora hund och sport kan han 
nu erbjuda såväl privat instruktion 
som grupper med grundlydnad, revier-
ing, fågeltagning och apportering. Till 
gården hör bland annat 33ha vilthägn 
där hundarnas stadga kan frestas med 
duvor och fälthöns under kontrollerade 
former. För de som flitigt tränat sina 
hundar och där grundlydnaden sitter 
ordnas fågeljakt med fasan, rapphöns 
och gräsand.

Klockan nio körde vi upp på Långtora 
Lygnesta. Dagen började med samling i 
jaktstugan med en kopp kaffe och inle-
dande information. Amir presenterade 
sig själv och Sören som skulle bli vår 

instruktör för dagen. Amirs verksam-
het har expanderat så mycket att fler 
instruktörer behövs för verksamheten. 
Sören var ‘en stor stark’, nyimporterad 
från Damark . Sören Mulvad Johansen 
presenterades som en av Danmarks 
främsta hunddressörer. Han har vun-
nit guldpokalen med ett flertal av sina 
pointrar.

Sören inledde med den klara och tydliga 
informationen att grunden för kom-
munikationen med din hund var att ge 
mycket kärlek. Kärlek, kärlek ,kärlek…. 
Hmm , ja det gillar vi ju…. Men som 
alltid är det inte så enkelt. Du kommu-
nicerar med din hund genom att erb-
juda helvetet om de inte gör som du vill. 
Himlen om hunden lyder. Svart eller 
vitt. Mycket kärlek . Litet bestraffning??
Så ned på planen för att ta tag i grun-
dlydnad; fritt följ i koppel, sitt och ligg 
samt inkallning. Åtta förväntansfulla 
rödingar med husse eller matte i andra 
änden av kopplet. 

Första övningen var att gå slalom mel-
lan de andra ekipagen som stod i ring. 
Slakt koppel och uppmärksamheten 
på matte/husse. Slakt koppel? Hur in-
tressant är nu husse/matte när det är så 
mycket spännande runt omkring?



Det var fler än en liten röding som svagt 
chockad insåg att här duger det inte 
med en stunds betänketid…ingen tid för 
övervägande eller alternativa lösningar. 
Sören tog över; tydlig och klar kommu-
nikation med din hund gäller. Muntligt 
kommando men ännu viktigare ditt 
kroppsspråk.  Även rätt i tid. Snabb kor-
rigering. Snabb belöning.

En stor stark dansk var det. En mästare 
på kommunikation och att läsa av såväl 
hundens som förarens kropps språk. 
Med ett gäng rödingar envisa som röda 
grisar men inte särskilt tuffa när det 
gäller. Hugo som är en av familjens 
självständiga jaktidioter menade att det 
där med grundlydnad inte var något 
för honom… när var det dags att dra 
en repa i 140km/h och ha litet kul….? 
Efter en stund insåg både han och de 
flesta andra i gruppen att himmel var 
att föredra. Framför helvetet….och så 
blev det lunch.

Efter en tuff förmiddag var det då än-
tligen dags för oss alla att prova det vi 
längtat efter; hundarnas intresse att stå 
för fågel. Ut i hägnaden kom då en röd 
jeep full med duvor i burar. Sören och 
hans hund visade hur det kan gå till. Vi 
var imponerade.

En och en fick hundarna gå fram till en 
”bur” där en duva satt fast. Intresset var 
stort från oss alla. Hundar som förare. 
Alla hundar stod fast för fågel. Dags för 
nästa moment. En och en fick hundarna 
gå fram till buren; stanna i slakt kop-
pel och hålla ståndet (husse och matte 
fick klia skönt på hundens rygg), framåt 
på kommando och Sören lät fågeln flaxa 
upp och iväg hem tills sitt eget lilla bo. 
Medan hundarna hoppade på två ben 
med full uppmärksamhet på duvan.
Alla hundar visade en fantastisk jaktin-
stinkt!! Lyckliga med full fokus! Förmid-
dagens krav och press var glömt. Nu var 
de i himlen!!! Och är väl där än …..
Tack Louise för att du möjliggjorde den 
här dagen för oss alla! Och alla ni an-
dra!! Ta med era rödingar till Amir och 
Sören och ge dem en fantastisk dag!

Lycka är att äga fågelhundarnas Rolls 
Royce!

En skön sommar till er alla!
Annika, Donna K och Hugos matte.
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En dag med Sören; himmel eller helvete??



Den 10 juni deltog vi, jag och min hund 
Sappy (Kennel Higher and Higher) samt 
8st andra härligt röda irländare med 
sina mattar och hussar på den av ISF 
sponsrade jaktträningen på Långtora 
Hund & Sport. Syften var att få en grund 
i lydnad och jaktträning medels bl.a. up-
pflog av duvor.

Amir Zand som driver Långtora Hund 
& Sport överlätt med varm hand kurs-
en till nyrekryterade Danska stjärnan 
Sören Mulvad Johansen. Vi som deltog 
kunde klart konstatera att Danmark 
mist en fantastisk personlighet och en 
otroligt positiv och i sitt hundtränar ge-
bit storartad ledare i en kaliber för sig. 
Sörens glädje till sitt jobb och kärleken 
till hunden samt hans gedigna kompe-
tens på området strålade.

Visserligen var vi alla noviser men man 
känner igen en mästare när man ser en 
och Sörerns förmåga att förmedla fel 
man gör och på vilket sätt man bäst kan 
uppmuntra hunden när den gör rätt gav 
oss många bra infallsvinklar för fortsatt 
arbete. Det är svart eller vit, beröm och 
kärlek när hunden gör rätt och flyg på 
den och morra och skäll när den gör fel, 
och ta i!!!

Settrarnas iver att få tag på duvorna var 
fascinerande, där saknades ingen jakt-
lust vilket förklarades av Sören medan 
han vant vek ihop en duva så den för-
blev hopvikt på backen tills hunden 
nästan tog den var att dessa hundar är 
fågelhundarnas Ferrari så han var föga 
överraskad. 

Vi gick ständigt och smålog. Vi har fått 
en grund att stå på, hunden vittring på 
fågel, och vi har också insett att det finns 
mycket jobb att göra om man vill ha en 
riktigt bra hund på fågeljakt och det är 
ju det som är roligt!

Att anläggningen (www.fagelhundar.
se) förutom en tennisbana som får Ro-
land Gaross att verka torftig (Nadal och 
Djokovik spelade final denna dag!) har 
oändliga möjligheter för att träna hund 
och jakt i olika former kunde vi kon-
statera. De erbjuder klipp kort med fri 
tillgång till 33 ha inhägnad mark, olika 
kurser, hotell, fullrustat gym inkl. en 
Zumba tränare tillika kock samt kafé & 
restaurang, m.m. 

För oss 9st härliga röda irländare och 
mattar och hussar var detta en mycket 
uppskattad dag som definitivt gav mers-
mak!

Hälsningar

Björn Brauste som fortfarande går och 
ler!

Utbildning på Långtora
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