
 

 

Nummer  4 

Uge 26 

Dato: 28.06.14 

 

 

 RJK  RU©28.06.14 

 

 RETRIEVERNESJAGTHUNDEKLUB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rrangementet foregik hos Jens 

Løgstrup på hans fantastiske grund,  

- flaget var hejst og valmuemarken 

stod i blomst.  

 

I ”For sjov konkurrencen” deltog 12 

hold i alt, hvert med 3 personer og 

hunde. Der var et gennemgående te-

ma ved navnene på holdene så som 

Portvin, GT (gin & tonic), Amarula 

(med slagsang) og flere med logo på 

deres T-shirts. Vi skulle igennem 3 

øvelser, alle på tid.  

 

Øvelse nr. 1: ”Ved søen” - man skul-

le sejle ud på midten af søen og sen-

de sin hund fra båden, den næste 

skulle sende til nogle siv, og den sid-

ste skulle sende til en dummy, der lå 

over på den anden side af søen,  - her  

 

var det selvfølgelig hurtigst at sende 

på land og ikke over vandet.  

Ved denne opgave skete der jo man-

ge sjove ting: En måtte hoppe ud af 

båden, fordi han kom i klemme i si-

vene, - men det var heldigvis muligt 

at låne sokker og sko af 2 forskellige 

hjælpsomme mænd. Der var et hold, 

som valgte at sejle båden baglæns, - 

det vides ikke hvorfor, men det var 

til stor morsomhed for os andre       

- og så var der dem, der planede bå-

den, så det var meget tæt på en våd 

mås. Der var også en hel del proble-

mer med at finde ud af, hvordan 

årerne skulle bruges.  
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Øvelse nr. 2 foregik, hvor alle 3 (6) 

skulle sidde ned bag et dueskjul, 

imens der blev kastet 6 dummyer 

samtidig med skud, - derudover lå 

der i forvejen mange lokkeduer. Det 

var ikke meningen, at hundene skul-

le hente dem, men det var der nogle, 

der skulle prøve. Særligt en hund gik 

systematisk til værks ved at indsam-

le samtlige lokkeduer, før den tog 

dummyerne, - men dog stadig på en 

fin tid.  

Øvelse nr. 3: Der var 3 opgaver i 

denne her øvelse, hvor vi måtte sen-

de hundene på samme tid. Første 

makkerpar sidder ned i en lille form 

for dueskjul og sender hund på en 

dirigering, hvor der var en duekarru-

sel, som fløj op over dummyerne. 

Andet makkerpar sender sin hund på 

en markering over et hegn, - nogle 

hunde ville uden om (som ud i søen),          

 

 

 

og nogle hunde løb simpelthen heg-

net med. Tredje makkerpar mand/

kvinde skulle skyde en tennisbold 

ned fra en spand og sende sin hund.  

Det var ikke alle hunde, der syntes, 

at det var ok at skulle hente tennis-

bold og ikke en dummy. En hund var 

så ivrig, at den konstant stillede sig i 

skudlinjen. Ikke alle havde boldøjet 

med sig, så de fik lov til at rykke  

tættere på. Nu skal det lige siges, at 

vejret var godt, det regnede ikke, 

men der var en godt og vel frisk 

vind, som kom til at betyde, at det 

for nogle var mega svært at ramme. 

To hold brugte kun ét skud hver, og 

et hold kun med kvinder brugte tre 

skud. På de sidste 9 hold blev der 

brugt ca.180 skud, bum, bum.   
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Der var tre minikonkurrencer, - alle 

på tid.  

Den ene var en post med frit søg, 

hvor der skulle hentes 3 stk. dummy-

er ud af 9 udlagte. Vinderens tid var 

på 25 sek. Præmien var en hunde-

kurv.  

Så var der hurtigbanen, som bestod 

af en markering på ca. 60 meter. Vin-

derhunden klarede det på 14,89 sek. 

Tillykke med jagten til Clausholm.  

Men, der blev hurtigt lavet historier 

om bestikkelse, for en del hunde dre-

jede af nede ved kasteren Ernst, som 

fik navnet ”Kotelet- Ernst”. Der gik 

totalt sport i at slå tiden, så alle hun-

de blev taget i brug.  

Den sidste var dummykast. Der skul-

le kastes med 3 dummyer, hvor man 

skulle ramme en balje. Der var noget  

modgang pga. vinden. Det endte i en  

 

 

 

 

 

 

omkast konkurrence, hvor vinderen 

var ham, der havde stået på posten 

hele dagen og øvet sig. Præmien var 

en fin damevest.  

 

Dejlig afslutning på dagen med 

kæmpestor, lækker grillbuffet og 

amerikansk lotteri med masser af  

sponser gaver, hvor hovedpræmien 

var en andejagt på Clausholm.  

Der var 3 boder på stedet, så man 

kunne få styret sin købelyst, Farmi-

na, Fife og hundemassage ved Char-

lotte Ryttersgaard.  

 

Vi synes, det har været en super hyg-

gelig dag, - og tak til dem, der har 

gjort det muligt.                                                          

 

Hundeknus & møs på snuden 
 

 

Tina & Kisser  
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