Jagtmesterskab 2011
Søndag d. 20. marts afholdt NHT for 2. gang Jagtmesterskab.
Jagtmesterskabet blev igen i år en hyggelig formiddag i skoven. Prøven er egentlig ret
uformel - om end der selvfølgelig skal findes en vinder af den fine vandrepokal. Derfor er
der i dagens anledning også indkaldt en række flinke og meget pædagogiske dommere :o)
Prøvedeltagerne optræder på skift som hjælpere med at kaste og udlægge
apportemnerne. Det betyder, at man som deltager får oplevet prøven fra ”begge sider”,
hvilket er både inspirerende og lærerigt.
Prøven foregår således, at man går rundt på poster – i år var der 4 poster og 15
deltagende hunde. Der er mulighed for at vælge mellem to niveauer – begynder og øvet.
Desuden kan man vælge mellem dummyer og vildt som apportemner. Opgaverne på
posterne er så jagtrelaterede, som det er muligt, og der benyttes skud i det omfang, det
virker realistisk. I år var niveauet lagt således, at begynder-hundene arbejdede enkeltvis –
øvet-hundene arbejdede parvis.
Opgaverne så således ud:
Post 1: Søg
Post 2: Markering + dirigering
Post 3: Dirigering
Post 4: Opsamling
På hver post bedømmes ekvipagens arbejde ud fra 4 kriterier, som hver giver max. 10
point: Lydighed, samarbejde mellem hund og fører, vildtbehandling og aflevering samt
opgaveløsning. Der kan altså opnås max. 40 point pr. post.
Det var ikke nogen let opgave for dommerne – dels var der mange point at holde styr på,
dels var der mange rigtig dygtige hunde, men til deres ros skal det siges, at de formåede
at give alle hunde både point, positiv kritik og gode råd med på vejen.
Efter udfordringerne i skoven var der åben i ”Tages Grillbar”, som serverede skønne
grillede pølser, og slutteligt afslørede dommerne placeringen af de deltagende hunde.
Tak til dommerne (fra venstre) – Henrik Madsen, Jan Kristiansen, Holger Davidsen og
Jesper Thomsen.
Resultaterne blev som følger (max. 160 point):

Nordjysk Hundetræning

-

Familie- og jagthundetræning

Side 1 af 1

Øvet-niveau:
1. vinder – Peter Ravn og Niko – 148 point
2. vinder – Hans Jørn Thomsen og Agnes – 144 point
(ej med på billedet)
3. vinder – Jan Mygind Jensen og Milla – 140 point

Begynder-niveau:
1. vinder – Line Frandsen og Sally - 140 point
2. vinder – Jesper Møller og Alfred - 135 point
3. vinder – Hans Bundgaard og Sila – 97 point

Stort tillykke til Peter Ravn og Niko, som trods kamp til stregen
løb med vandrepokalen, hvilket de i øvrigt også gjorde sidste
år :o)

Tak til minkavler Henning Madsen, som har skænket den fine vandrepokal.
Også tak til

som havde skænket fine præmier til alle vindere.
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