Flatcoat til Racedyst 2014 i Skive
Der har for 34. gang været Jagthunde Racedyst i Nordjylland og denne gang
var det i Skive.
Flatcoat holdet blev nr. 3 for apporterende hunde.
Vi var 4 Flatcoated af sted,
Birkebo Diamon Alber/ført af Anette Larsen
Thaismuldertasja/ført af Erik Stampe
Bromerholm’s A Black Jade/ført af Jesper Bromerholm
Birkebo Jeffedi Zoya/reserve- Annemette Æbelø
Vi mødtes kl. 8 om morgen hvor vi startede med lidt morgen kaffe, og efter
dette skulle de 3 startende gøre hundene klar.

Raceledelsen havde sponsoreret en T-shirt til hver, hvilket var super, der var
ikke andre hold, der havde ens T-shirt. Vores var hvid med lys lilla skrift.
Personligt syntes jeg dog at det havde set bedre ud, hvis der var det sædvanlige motiv på
T-shirten, den med en Flatcoat med fasan i munden.

Prøven var delt op således:
Den ene post var en dobbelt markering med 2 duer

Den anden post var en vand markering med 1 and

Den tredje post var en dirigering/lige ud sending med 1 kanin

Posterne var egentligt ikke svære, men vi ved jo, hvordan det kan gå til en
prøve, hvor nerverne måske sidder lidt løst. 

Den ene af vores hunde var lidt hurtig på en af posterne og nåede næsten ud
til emnet inden den landede, dette trak lidt, men ikke mere end holdet og de
enkelte deltagere bestod.
Ellers gik det rigtig fint, alle hundene kom godt igennem.
Vi havde Bromerholm’s A Black Jade, ført af Jesper Bromerholm med i
matchen, men desværre gik det ikke så hurtigt, som for nogle af de andre og
de blev derfor ikke placeret individuelt.
Jeg syntes, vi havde en hyggelig dag med en anden form for prøve, end vi er
vant til i DRK, lidt lig vores WT, men på vildt.
Jagtforeningerne ser også lidt anderledes på, hvordan hundene arbejder og har
ikke helt de samme kriterier, som der er i DRK.
F.eks har man 10 min. til at løse dobbelt markeringen og bare hunden kommer
hjem med duerne og behandler dem ordentligt, trækkes der ikke point selv,
om vi kan syntes, at det tager lang tid at løse opgaven.
For de apporterende racer blev resultatet:
Flatcoat fik 82 point og blev nr. 3 ud af 12 forskellige racer, så det var rigtig
fint.
Labrador vandt med 90 point og Golden retrievere blev nr. 2 med 87 point.
Tak for en dejlig dag til de andre på holdet og jeg håber, at få mulighed for at
være med en anden gang.
Mvh
Annemette Æbelø
Kennel ANMICH.

