
Afslutning for forårs/forsommersæson 2009. 
 
Så lakkede forårs/forsommersæsonen mod enden og trænerne fra alle hold 
havde taget initiativ til en hyggeaften med familien og hunden på Voerbjergvej 
efter sæsonens prøvelser. 
Solen skinnede fra en skyfri himmel på en dag, hvor der var mødt 20 retrievere 
med familie op – dejligt at se så mange samlet. Da alle var vel ankommet på p-
pladsen blev der hilst, klappet – gøet lidt og så gik alle i samlet flok mod 
arealet ovenfor klubhuset for at få instrukser om de poster som trænerne 
havde lavet i dagens anledning. 

 

  
 
Forhindringsbanen udgjorde post 1 – med slalom, presenninger og tunneler. Og 
da først godbiderne blev fundet frem, så kunne de flest af hundene overtales 
til at gå gennem tunnelen – der sker noget i hoveder på en hund, når først 
retrievernæsen vejrer hundekiks for ende af tunnelen. Her blev det endvidere 
afsløret, at nogle af kursisterne vist skal have lidt af skolepengene tilbage, 
idet der ikke var helt enighed om, hvordan et 8-tal ser ud. Hvad skal man også 
bruge det til, når bare man er god ved dyr. 
 
Post 2 var et frit søg efter alt hvad Hans Jørgen havde i garagen. Dummyer, 
gummistøvler, tøjdyr, kødben, (rene) pensler -ja selv lokkeænder blev hentet. 
Nogle af tingene krævede dog lidt overtalelse med lokken og mange ”dygtig-



dygtig” med på vejen, når først de var lokaliserede – og hunden skulle lokkes 
hjem med byttet.  
 
Endelig kom tredje post som var en 
udfordringsbane. Imidlertid var det ikke 
så slemt som det lød, da opgaven for 
nogle bød på de velkendte kontaktøvelser, 
med dut, rulle-rundt og nej-værs’go fra 
hvalpetiden. Langt største delen af 
hundene fik også rullet og kom på benene 
igen efter ejerne på fornemste vist 
havde illustreret, hvordan man bar sig an. 
Slalom mellem tennisbolde kan ikke desto 
mindre være lidt udfordrende, når hund-
en har boldøje – man plejer jo at lege med 
den slags! 
  

Jeg er klar, far!  

Sidste post - hvor det afgørende slag skulle stå – afsløredes som en stafet. 
Trænerne må dog have vurderet, at hundene, så sent på aftenen, nok ville være 
trætte. For at skåne de anstrengte ben, så skulle hundene bæres under 
stafetten. Det er okay med en 4 mdr. gammel hvalp, men hva’ så når man er den 
lykkelige ejer af en velvoksen hund på +30 kg, der ikke har tilbragt de sidste 3 
år af dens liv i en håndtaske??! Det havde trænerne da heldigvis tænkt på – en 
straftid på 30 sek. pr. hund, der ikke blev båret.  
 

 



Nu var gode råd dyre, hvis gennemsnitvægten pr. hund var 32 kg – så efter lidt 
voteren - blev det på jagtholdet besluttet, at de yngste måtte være de 
hurtigste. Og så gik det ellers over stok og sten. 
 

Velvoksen golden med trætte ben Løb mormor – Kristian, Tove og Simba i fin stil 

Da alle hold havde været gennem posterne og pointene var talt sammen, så blev 
hvalpeholdet kåret som dagens vinder tæt forfulgt af eliteholdet. De yngste 
deltagere blev temmelig trætte inden dagen var gået, men så kunne de 
heldigvis finde nogle at putte hos. Imens blev der serveret kaffe, the og 
hjemmebag for de tobenede inden turen gik hjemad. 
 

 


