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DET STORE DUMMYSLAGET

29. OKTOBER 2017

Sted: Sundby Gård

Arrangør: Ann Cathrin Solbakken 
og Tonje Nore

Dummyslaget er en uoffisiell Working Test 
(retrieverjakt/apportering). Testen deles 
inn i ulike klasser som:  PRØVEKLASSE, 
BEGYNNERKLASSE og  ÅPEN KLASSE.  
Klassene har økende vanskeligsgrad.  
Ca. 50 var påmeldte fordelt på rasene:   
En airedalsterrier,  en bordercollie,  
en storpuddel og resten var retrievere.

I fjor meldte Mocca og jeg oss på i 
Begynnerklassen, men i år var vi “frimodig” 
nok til å melde oss på i Åpen klasse. Dette 
til tross for at vi ikke helt visste hva vi gikk til.

Testen har 5 poster. 3 poster med påvisning 
og 2 med “blindsending”/dirigering. På alle 
postene ble det avfyrt skudd. Postene med 
påvisning hadde lang avstand, og det var  

derfor viktig at hunden fikk tydelig med seg 
hvor dummyen falt ned. Da var det også 
viktig at den løp ut på en rett linje uten å 
gå inn i utvidet feltsøk. Blindsendigen er 
vanskelig, fordi hunden ikke har sett hvor 
dummyen ligger. Dommeren gir beskjed 
hvor den er i terrenget. Et godt samarbeid  
er her viktig. Hunden skal lystre og løpe ut 
på rett linje dit fører dirigerer den, og frem 
til dummyen for å apportere. Løper hunden 
skjevt ut, bør den stoppes og dirigeres i 
riktig retning. Dette krevet god lydighet og 
samarbeidsvilje av hunden.

Jeg er så stolt av Mocca og hennes inn-
sats. Ikke minst med tanke på hvor lite vi 
har trent mot dette nivået. Dessverre fikk vi 
null på en post. Det trakk oss ned på 
resultatlisten, men vi er fornøyd og glad for 
den erfaringen vi fikk i Åpen klasse. 
Vi kommer tilbake neste år.

Dummyslaget er et flott arrangement som 
også åpner for at andre raser kan få testet 
ut denne fine hundesporten. Kan anbefales.
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1.   
Mocca og jeg på vei til første 
post. Vi gleder oss til å starte.

2.   
Full konsentrasjon.

3.   
Skuddet går og en dummy blir kastet 
inn i et kratt. Avstand ca 70 meter. 
Mocca observerer og løper rett på og 
apporterer.

4.
På linje i par med dommer i midten. Det skytes, 
og dummier blir kastet ut i terrenget. Så var det å 
apportere RIKTIG dummy som dommeren gir 
beskjed om.

KLAB  Retrieverjakt/apportering

5.
Dagens vinner i Åpen klasse, 
og som var vår “partner” når 
vi gikk i par på linje.

6.
I Åpen klasse vant Mocca Sjarmørprisen. 
Ingen tvil hos juryen.....


