VJP 2014 Vordingborg
“Die Junge und der Alte” årgang 09.2013/01.1940 mødte op i Vordingborg, uden nogen forudsætninger overhovedet.
Jo, 59 års jagterfaring og 5 måneders hunde erfaring som fortalte mig, at jeg havde fået en jagthund.
Konklusionen af lørdagens prøver, for dem som ikke orker at læse mere, blev: den næstbedste Kleiner Münsterländer
med 71 point kun overgået af Henriks 73 (formand DMK).
Der var langt til Vordingborg fredag aften, men der var ikke nær så langt til Ry på vej hjem. Inden jeg går videre så
tak først og fremmest til Henrik, som havde fået et unikt arrangement stablet på benene. Bedømt af en uerfaren
hundemands øjne, men set med en ældre jægers erfarne øjne .
Prøven fristede mig, fordi jeg gerne ville have Nellys jagtevner
bedømt således, at vores fremtidige samarbejde ikke skulle
belastes hende, men ham med strikken hvis tingene ikke
lykkedes.
Da tågen endelig lettede fik vi et kanon vejr. Jeg var på Hold 3.
To korthårs, en ruhår og Nelly støttet og bedømt af 3 retfærdige dommere og adskillige hjælpere. Lidt sprogvanskeligheder, men en hjælpende hånd lige i nærheden. Under de
forskellige prøver arbejdede hver hund separat. Jeg var meget
glad for, at have rimelig styr på hjemkaldet, og kontakten mellem os har lige fra starten været unik.
På en meget våd og langhåret mark fik hun lov til at løbe, og overdommerens efterfølgende kommentar varmede
hundeføren.
Vi ledte efter harer, men udover en enkelt var der ingen. Undervejs fik hundene lov at vise søg m.m. En kat måtte ty
til toppen af et træ. Vi blev endvidere afprøvet for skud. Nelly opførte sig eksemplarisk hele formiddagen. Takket være
lokale godsejere, som var med på holdet, opsøgte vi nye marker, og nu var der harer. Mange harer! En for en blev
hundene kaldt frem. Et spor blev anvist ,og så var det altså lige, at de skulle bestå sporprøven. Uha hun gik
fantastisk. Man bliver helt rørt til tårer, når det bare lykkes. Spl (spurlaut) bedømt, og dommerne var lige så henrykte
som ejeren. Den sad lige i øjet!
Det blev en lang dag, og alle hunde fik flere chancer indtil de næsten ikke kunne mere. En meget fin præstation af
dommerne som forstod at “tage nødvendige hensyn” så ingen følte sig dårligt behandlet.
Overrækkelse af certifikater og diplom tilbørligt attesteret. Nelly sank sammen, og jeg sang “What a wonderful world!”
hele vejen hjem.
Mine afsluttende kommentar: uanset de opnåede resultater så har man fået en bedømmelse af sin hund,
som man kan benytte i det videre arbejde.
Nelly DK16709/2013, Kl.M., tæve, født: 19.9 2013
Ejer og fører: Per Møller, Egernvej 18, DK-8680 Ry
71 pkt., Spl.

