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Kære medlemmer, så er vi nået frem til jægtsæson det bliver dejlig at
komme ud med hund og jagtgevær og møde alle de søde mennesker på
diverse fælles jagter. Hunden er veltrænet og klar til tjeneste 😊

At – Avlstest
Hvor UT finder sted om foråret, følger AT i sept.-okt. måned. Begge prøver
skal være gennemført før hunden er 2 år. For mere information gå til:
http://jagtbrugshunde.dk/home/about/index.html
AT´s formål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, samt
evne til at samarbejde med fører, med henblik på egnethed og brugbarhed
som jagt og avlshund.
Træning til AT startede vi med i august, hvor vi havde 4 onsdagsaftener til at
blive klar til prøvene i starten af september. Prøven blev afholdt på Samsø hos
Holger og Karen Pedersen, i samarbejde med Drenteklub.
Selve træningen kom godt
i gang og alle hunde blev
presenteret for alle
opgavene der skulle
udføres og hundeførerne
fik set hvad det var testen
gik ud på.
Den sværeste opgave var

nok at svømme over søen og finder en
anskudt and i sivene. Der blev brugt en
del sten, men efterhånden lærte alle
hundene at svømme over for at hente
anden. Kanin / and slæbet gik hos alle
hunde forryggende godt, og marksøgning med at have stand for fasan,

agerhøns eller andet var heller ikke det storre problem, så vi var klar. Der var
3 drenter tilmeldt til AT på Samsø og vi havde selvfølgelig høje forventninger
til dagen 😊 Ja, og så blev spændingen afløst af skuffelsen ☹
Det lykkes ikke for 2 af drenterne at komme over vand og apportere en and på
den anden side, øv. Man så må man glæde sig, at der var en som godt kunne.
Resten af testen gik super godt og der blev opnået mange gode point på alt
det andet, så det var positivt. Alt i alt viste alle 3 drenter sig som
meget flittige, arbejdsvillige og glade jagthunde, mere klar til den kommende
jagtsæson som vores nye jagtkammerat.
Man skal altid huske at den tid man har investeret
i at træne, selvom man ikke består testen 100 %,
så er den kvalitets tid sammen med jeres
kommende jagthund aldrig tabt.
Her har vi Mosehøjs Erci Bitte sammen med
Fører/ejer Ander Carlsson som bestod alle opgaver
og dermed også testen med 118 point.
Tillykke til Anders & Bitte.
Mille & Ken Pedersen fik 136 point men ikke
bestået.
Mosehøjs Erci Bendsen & Johanna Jongstra fik 130
point og heller ikke bestået.
Vi vil gerne siger mange tak til Holger & Karen for
en veltilrettelagt prøve og dejlig husly med god
mad og super dejligt selskab og tak til dommerne
som skulle færdes med os dagen igennem, rigtig
lærerig dag for os alle.

Vi håber at medlemmerne ville bidrage med nyhed, aktiviteter og diverse
historie eller oplevelser, som I har haft med jeres hund.
Men måske også diverse spørgsmål om drenten angående træning eller
hverdag oplevelser. Lad ikke os – webmaster - sidde alene med at lave et
nyhedsbrev til alle jer. Klubben er der for os alle og til alle os, på forhånd tak.

