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🇩🇰

4årige Flade Revdal Fuji blev til min overraskelse udtaget til VM landsholdet og vi havde 6
uger til at forberede os til en meget anderledes markprøve end vi plejer!
Så jeg havde hotline med Kennel Kragborg/ Christine Due og Kennel Møgelhøj/ Camilla
Møgelhøj, som er meget erfarne og selv skulle med på turen!
Også Landholdstræning blev det til og jeg må indrømme, at der var meget jeg skulle
arbejde med, specielt i forhold til at lære at rejse fugl ved at gå ved siden af hende. Hun
låste en del og reglerne med at skyde, kobling, apportering og ikke mindst hvornår man
IKKE måtte tiltale hunden blev gennemgået om og om.
Fuji var ikke spisende det første døgns tid efter flyveturen.
Ellers fandt hun sig tilrette i vores nye hjem i Landsholdslejeren, hvor vi boede i en skøn
villa, der var indhegnet. Vi boede på værelse med Christine Due, der fortsat kunne
coache mig døgnet rundt

tak din lille perle!

Mandag og tirsdag var vi på Middelhavscup. En konkurrence, hvor jeg kunne lure og lære

Jeg mærkede med det samme, at nu var Fuji i sit es! Hun tændte på stemningen,
skuddene og hoppede op og halsede, som hun plejede
Man får 1 friminut og derefter 15 minutter til at finde fugl.
Fuji skulle i slip med en Breton! Vi gik imellem vinranker, lidt bakket terræn og der var
pløjet mellem vinene. Temperaturen var ca 25 grader og høj sol.
Midt i slippet byttes side, eller hvis der har været fugl.
Allerede nu skal jeg sige til de GDH ejere, der ofte har sagt, at mine hunde går som
Bretoner, at DET GØR DE INGENLUNDE
Men Fuji gik sine slag i vinen i den fart hun nu kunne og hun var rigtig god. Dommeren
roste hendes stil og søg( Dommerne var informeret om det racetypiske forinden)Vi gik
tiden ud, men der var ikke fugl.
Dag 2. Blev også et slip i 30 grader ,svag sidevind .
Det startede godt men midt i det hele kommer der små terrier og flere mynder ind i vores
slip
De blev liiige luftet der og vi spildte 3 minutter i terræn, hvor vi hurtigt kunne
konstatere, at der IKKE var vildt. Dommerne valgte at skifte terræn og retning, så vinden
blev bedre.

Men her skulle vi så over tung plovjord først og Fuji kommer bagved i søget. Pludselig er
Bretonen nede i en kløft i vinen og der flygter en flok rødhøns laaaangt ude. Så er det slut!
Øv.
Onsdage var dagen, hvor vi skulle til Præsentation af Landsholdene med fint tøj, og
Nationalsang
Om formiddagen tog vi op i et træningsterræn for at få hundene for fugl og Sct. Hubertus
deltagerne kunne få skudt over hundene. Christian, Kasper og Camilla fik virkelig gang i
skud og DET tændte Fuji. TAK igen for fin skydning og input og konstruktiv kritik
1.VM dag i 30 grader of Fuji er klar!
Hun starter i sit friminut med at tage stand, der er tom.( der er set enlig høne bagude i
terrænet af Kasper)
Hun og makkeren ( korthår) tager begge stand op mod en grusvej i brak, igen tom.
Over vejen tager hun stand for en kanin( der var enormt mange, overalt

)Fuji rejser

fint med mig ved siden af og der er respekt, da den flygter 1 meter foran os
Men dommerne vil ikke se en masse stande fordi det ødelægger det søg, som de vægter
meget højt. Personligt synes jeg det er rigtig fedt og umiddelbart efter de stopper os efter
10 minutter .
Så kom VM 2. Dag og Kennel Take The Points vil nu gerne have Points! Nervøs....næh
egentlig ikke. Mest fordi jeg kunne se, hvad jeg var oppe imod og jeg var bestemt “
underdog” i det selskab af proffer og hurtigtgående hunde.
Men jeg blev tændt, og havde jo intet at miste men alt at vinde.
Mine skønne kolleger kommer til at grine deres røv i laser, fordi jeg aldrig har løbet 1
meter
og nu besluttede jeg mig for at kæmpe. Og så meget som de
andre konkurrenter løb( inklusiv skytter, dommere og kameramænd) så vidste jeg, at jeg
måtte satse ALT!
Nu havde vi set fugle i flok og de var vanvittig vilde, de løber vanvittigt hurtigt og flyver
Igen skulle vi ud med en Breton i vin, hvor der var pløjet imellem og lille plovmark samt
brak. Det var nu koldt med 13 grader og stærk vind. Herlig nordisk vejr!
Fuji gik forrygende, i god kontakt og jeg pressede hende ud i terrænet alt, hvad jeg
kunne.Halvvejs blev Bretonen elimineret for ulydighed men skulle fortsætte med mig og vi
byttede side. Nu skulle man tro, at konkurrenten ville tage hensyn, men der er landenes
hold at tænke på, så man risikere, at de gør de max besværligt for en. Også her !! Hans

hund får stand, men løser selv og SÅ satte Hummelgaard det lange ben foran og sendte
Fuji derhen og LØB.
Den græske dommer markere at, hun har stand og jeg når op til hende, hun går villigt frem
sammen med mig og ca 30 meter foran går fuglen og de skyder.Der fælles ikke fugl, men
de kaster og skyder for hende til apport, som hun glædelig kommer med!
Der var 26 på holdet og de præmierede skal efterfølgende vise, at de kan apporter en and
på dybt vand....Vente, vente, vente og så sætter de hunde ud i 10 minutters omslip, hvis
de har gået perfekt uden fugl.
Og SÅ sker miraklet! Fuji er den eneste præmieret hund på holdet! Og vi kører 1 time for
at komme til vandet. Hun bliver lidt betuttet over alle de mennesker og kamerafolk da hun
skal apportere ,så hun tripper lidt til venstre før hun roligt svømmer ud og henter den.

Flade Revdal Fuji bliver således 1.vinder med Very Good
🇩🇰
Dommerne ville gerne have haft et lidt mere ensartet søg og jeg skulle have gået hårdere
frem i rejsningen lød kritikken.

Gammel Dansk Hønsehund KOM, SÅ og tog POINT
🇩🇰
Ud af 100 starter til VM var der kun 11 præmieringer ialt.4 Exellent og 5 med Very Good/
Tres Bon og 2 med Bon/ Good.

På denne måde må Flade Revdal være blandt de 10 bedste til VM 2018🇩🇰

