Jysk racedyst 2015 ved Svansømosegård ved Skive

Søndag d. 26 Juli blev der afholdt Jysk Racedyst under Dansk Jægerforbund
Holdet som repræsenterede de Flatcoated Retriever var blevet ændret et par gange, men blev på dagen
Munhehavens Almo Thyra – Føre Hans Jørgen Bilstrup, Thaismudlertasja - Erik Stampe og Jesper
Bromerholm’s A Black Jade – Føre Jesper Bromerholm.
Holdet var de første på plænen kl. 0800, hvor vi fik lidt brød og en lille dram. Vi fik også lige vendt de
specielle ting, som man skal være opmærksom på ved en Lille Apporteringsprøve, som var de 3 discipliner
vi skulle igennem, med siddende afleveringer, lang ventetid, 9 mm skud og ikke mindst kigge på dommeren,
når hunden måtte sendes og modtagelse af vildtet. Dertil andre småting som kunne trække point, så
regelsættet blev nøje gennemgået.
Efter parolen gik de 3 poster i gang.
De bestod i 2 duer på dobbelt markering(snepper)/søg på 40 m med skud og 10 min til opgaven, udlagt
kanin i søg/dirigering på 40 m på 10 min. og en and markering på vand 30 m også på 10 min.
Vi gik ikke samlet rundt som race, men holdene bestod af en fra hver hunderace i 3 hold, derfor kom man i
snak med andre racer og det var sjovt at se, hvordan de forskellige hunde arbejdede.
Det gik rimelig godt rundt på posterne, især for Thyra og Hans Jørgen, det var hvis ”udmærket”.
Thaismudlertasja og Erik havde et lille hop på dobbelt markeringen efter første due og det høje 9 mm skud.
Jade og Jesper måtte bøvle lidt med kaninen - søget. Fik sendt Jade i et søg, i stedet for en dirigering på de
40 m., hun gik til venstre i et hegn og højt græs, hun lystrede ikke hjemkaldet og dukkede op bag ved
startlinjen. Det var en omstart og ulydighed, det kostede!!
Det skal siges, at ingen fik deres point at vide for spændingens skyld, men man kunne jo gætte lidt
Til samlingen ved middagstid blev hund udtaget til ”matchning” dvs. de hunde, som havde max point på 30
og dermed titlen som dagens bedste hund. Der blev råbt numre op, her iblandt nr. 25, det var Hans Jørgen.
Matchen bestod i 3 udlagte duer, 30 meter med 10 meter imellem, på tid.
Alma og HJ gjorde et godt udlæg på ca. 58 sek., men blev slået af en laben Max og John Lippke Hansen på
kun ca. 50 sek. så tillykke til Max og John.
Så kom parolen og øjeblikket hvor resultaterne blev fremført, og af de 4 af 5 apporterende racer blev
flatcoated råbt op med en scorer på 87 p og labrador på 88 p, dvs. vi fik en 2 plads, 2V for hold, slået med
kun 1 p.
Se billeder fra dagen.
En god dag i godt selskab var forbi, men håbet om en 1 V er der stadigvæk 
Mvh. Jesper Bromerholm

