Vinder A, den 29. december 2013 på Faurskov
Vinder A på Faurskov blev afviklet i smukt vejr og med rigtig gode fugle.
Der var ved fristens udløb tilmeldt 14 hund til prøven, som var fordelt med 12
deltagere og 2 reserver. På dagen var der 4 afbud, hvilket betød, at prøven
blev afholdt med følgende 10 deltagere
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Efter lodtrækningen steg deltagere og dommer på traktorvognen og blev kørt
ud til den første såt.
Her kom der mange gode fugle både for skytter og hundene. Efter denne såt
var der 6 deltagere tilbage. De deltagere, der måtte udgå indgik herefter som
efterapportører på de næste såter.
Så blev deltagerne kørt ud til den næste såt, som foregik på en pløjemark med
skov i baggrunden. Her kom der også godt med fugle og de kom i store
sværme, så både skytter og hundefolk skulle holde øjnene godt åbne for at
følge med i nedskydningerne.
Efter denne såt var der samlet 63 fugle og kun 2 hunde var tilbage i prøven.
Ud fra dette resultat valgte dommerne at finde 1 vinder og dermed var prøven
afsluttet.

Der var dog fortsat 2 såter tilbage inden frokost, så her indgik alle hundefører
som apportører og alle fik gode fugle til apportering.
I de 2 såter blev der opsamlet 50 fugle og så gik turen med i alt 113 fugle
hjem til frokost. Efter frokost blev der afholdt prøveafslutning og
præmieoverrækkelse.
Vinderen af Vinder A 2013 på Faurskov med CK blev Svalegården´s Naja ført
af Per Rethmeier.
Så var det tid til en lille andejagt, hvor 6 af deltagerne ønskede at deltage og
steg derfor igen på vognen og kørte til vandhullet. Efter andejagten, der gav et
udbytte på 50 ænder, var der parade og tak for i dag.
Med godt vejr og højt flathumør blev denne dag afsluttet, hvor alle hunde – ud
over prøven, fik lov til at deltage aktivt i den planlagte jagt.

