Kandidat til Årets aktivitets Grand Danois 2015
Katrine Lawaetz og Fuzzy
Prøvesæsonen 2015 er ovre og vi kan se tilbage på et spændende år på baner og i skove rundt om i hele
landet. Årets største oplevelse var Ruhårsklubbens schweissprøve i Svanninge Bjerge den 15. august 2015.
Regnen stod ned i stænger allerede da vi pakkede bilen i Grindsted. Fuzzy havde gået et brag af en
generalprøve ugen før, men hun var højløbsk og jumpy, da jeg pakkede hende i bilen. Morten og William
sov det meste af turen til Fyn. Jo længere syd på vi kom, jo mere vand faldt der.
Vel ankommet til Svanninge Bjerge og parole drev hele skoven af vand. 8.55 stoppede regnvejret lige i tid til
parole og hornblæserne. Prøveleder og dommer bød os velkommen. Fuzzy blev tildelt første spor, hun
skulle gå i en helt anden del af skoven end resten af hundene pga. sin løbetid.
Vi blev vist hen til startstedet – Fuzzy tog færten op med det samme og gik overraskende langsomt ud i
linen. I ugerne op til prøven havde vi arbejdet på at sænke hendes fart, men her arbejdede hun sig frem i
sneglefart. Vi kom ud til første knæk ca. 80m ude på sporet. Fuzzy markerede fint, at vi skulle til venstre,
men runderede og runderede både frem og til siderne. Hun blev helt rådvild og ville ikke fortsætte ud af
sporet. Til sidst tog hun noget tøvende færten og gik langs et stengærde – til dommeren kaldte os tilbage –
Katrine du har Tab! Øv!
Vi vendte omkring og inden stifinder fik sat os på sporet, havde Fuzzy selv taget færten op igen. Og nu gik
det fremad i vanlig fart. Ud igennem et stykke med lærketræer, over sårlejet i en vældig fart, andet knæk
uden problemer og så i 5 lange spring op ad en stejl skråning med brombærkrat. Dér satte vi dommer og
stifinder, inden hun førte mig over en dyb hulvej (nu nærmest en bæk…) og ned ad endnu en stejl skråning
og frem til rålammet (!). Fuzxzy havde ikke tid til at vente på hornblæseren, der annoncerede, at vi var
kommet frem, men tog dyret i munden og bar det tilbage til bilerne som en anden apporterende jagthund.
Og så var det vores tur til at vente… en hund mere på 400m 3 timers sporet kom igennem (med en 3.
præmie). De næste hunde kom ikke ud af boksen (startstedet) og til sidst manglede vi blot en garvet
schweisshund (kom igennem med 1.præmie) og en schweiss-aspirant (hunden kom aldrig i gang).
Ved præmieoverrækkelsen blev Fuzzy bedste hund i sin klasse og dagens næstbedste præstation samt
bedste ikke-ruhårshund.
Ud over deltaglese på scweissprøver har Fuzzy hentet en 3.præmie i DKK klasse 1 lydighed og en C-prøve i
DCH regi sammen med Morten.

20 timer 400 meter
1.præmie
Freja DK15263/2011, fører: Jan Poulsen (i midten)
3 timer 400 meter
2. præmie
Pinza´s Blue B Cool (Grand Danois ) DK20094/2012, fører: Katrine Lawaetz
3. præmie
Sai-Gha´s Bella DK04261/2013, fører: Kaj Leo Pet ersen (til højre)
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