Mix-match i kreds 56 Præstø
Hvad er mix-match – her er lige en kort intro: En mix-match består af 2 dele: Eksteriør og en
testbane. Det er altså en fantastisk mulighed for, at få sin hunds udseende bedømt samtidig med, at
du sammen med hunden skal udføre en række ”selvtillidsprøver”/opgaver på en rute, der typisk er
ca. 5-6 km. lang. Du får altså luftet hunden samtidig med, at du får en oplevelse sammen med den. I
eksteriør kan du samlet få 100 point, hvilket også kan opnås på testbanen – så eksteriør vejer tungt i
disse mix-matche.
Ulempen ved mix-matche er, at de desværre ikke er slået igennem på Fyn og i Jylland. Til gengæld
er det som regel et kæmpe tilløbsstykke på Sjælland. Så på trods af, at der var Liege-BastogneLiege på landsdækkende tv, så satte Kristina og jeg kursen mod Præstø søndag morgen d. 25 april
kl. 6:30.
Vel ankommet fik jeg skyllet et par kopper kaffe ned, mens Kristina fik udleveret vores startnumre.
Cassie var i aldersklassen 6-18 mdr. sammen med 14 andre hunde. Bogey gik i aldersklassen +18
mdr. sammen med 19 andre hunde. Det betød, at vi gik ruten 2 gange – først med Cassie og derefter
med Bogey.
Først skulle hundens eksteriør bedømmes. Mens Kristina gik ind med Cassie, havde jeg forberedt
mig på, at hvis det så ud til at gå godt, ville jeg sige til de andre deltagere, at: ”Det er min hund det
der, Kristina låner hende bare”, og hvis det gik knapt så godt, så kunne jeg jo altid sige: ”Godt det
ikke er min hund - hvad synes I andre?” Men skæbnens ironi ramte mig, for Kristina og Cassie
kunne ikke rigtig finde stilen, så dommeren spurgte Kristina: ”Hvem er hun gladest for?” Uden den
mindste tøven, svarede Kristina: ”Mig”! ”Nå, men så få din mand herind, og du stiller dig uden for
ringen”. ”Ja, men Michael har aldrig prøvet det før” sagde Kristina. ”Det er lige meget! Nu går du
udenfor ringen, og du kommer herhen”. Med en pegefinger kaldte han mig nærmere. Jeg forsøgte,
at stille Cassie op. Hvis jeg huskede rigtigt, så var det noget med, at det ene bagben skulle pege lidt
længere bagud end det andet, men hvorfor et af dem? – og hvordan var det nu med forbenene?
Cassie rev sig ud af halsbåndet, men jeg nåede lige at få fat i hende, inden hun stak af. Dommeren
kunne se den tiltagne panik, så han afbrød mig i mit forehavende. ”Al opstilling handler om ro, hvis
du er rolig, går det ned i hunden!”. Derefter stillede han Cassie op, og hun stod bomstille med det
samme. ”Nu prøver du igen” sagde han. ”Jo” svarede jeg, men at stille Cassie op – det kunne jeg
ikke. Jeg kunne heller ikke løbe med hende, hun begyndte at gå spor i stedet, så Kristina måtte ind
og overtage igen. Det var noget nær en katastrofestart, men jeg hørte dog dommeren sige: ”Hun har
et godt hoved” og det er det jeg altid har sagt: ”Der sidder et godt hoved på den hund”.
Dårlig start, men solen skinnede, og nu havde vi noget at indhente. Vi gik videre til første post på
testbanen. Hunden skulle placeres på en plade monteret på et løbehjul, og derefter køres 10 meter.
på 3 minutter. ”Sæt i værk” At få placeret en hund på et lille løbehjul er ikke den nemmest ting her
i verden, Kristina kæmpede med hund og løbehjul – og tiden gik. Jeg måtte gerne hjælpe, så jeg
holdt løbehjulet, mens Kristina forsøgte at placere Cassie på løbehjulet. Det gik stadig ikke og tiden
gik. Efterhånden kunne jeg se, at vi nok kun ville få et trøstepoint, og så var vi færdige i
konkurrencen. Så jeg fik smidt vores medbragte feltstol og rygsæk i grøften, fik fat i løbehjulet og i
Cassies halsbånd, og holdt hende i et fast greb, mens Kristina holdt bagparten, og så løb vi de 10
meter med hende. Med den feberredning høstede vi 6 point. En katastrofe start på dagen. Bogey fik
senere 8 point i samme øvelse. Nu var vi forberedte og selv om Bogey er større end Cassie, så er
han en anelse nemmere at styre – også på et lille løbehjul.
Vi gik videre til anden post. Posten bestod af lavt kryb på en bane med udspændte krybetråde med
påmonterede klokker, så hvis man ramte snorene, så ville klokkerne ringe. Kristina og Cassie
klarede posten til toppoint: 10. Endelig en succes-oplevelse. Lige hvad vi havde brug for, efter den
start. Bogey fik også 10 point.

Men glæden varede kort. På tredje post skulle der apporteres 4 forskellige genstande. En
apportbuk, et æg, en bold og en bidepølse på 3 minutter. Der var ca. 10 meter ud til genstandene, og
man måtte gerne gå med hunden ud til genstandene. Mit humør dalede øjeblikkeligt. Cassie og
Kristina har trænet apport med blandet succes, og nu skulle der altså apporteres 3 andre genstande.
”Det går aldrig godt det her. Vi mister alle 10 point” tænkte jeg. Nå, Cassie gik ud og snuste til de
4 genstande, så besluttede hun sig for at tage apportbukken, og kom løbende tilbage med den. Hun
kiggede på mig, og endelig fik jeg sendt strøm til øverste etage, og taget mig sammen til at kalde på
hende. Hun afleverede pænt bukken, og gik ud og kom tilbage med ægget. Jeg stirrede vantro på
scenen, for efter hun havde afleveret ægget til mig, løb hun ud og tog bolden og bidepølsen i en
mundfuld og kom og afleverede dem også. Endelig fik jeg afleveret min sætning til dommerne:
”Det er min hund det der, Kristina låner hende bare”.
Cassie og Bogey fik begge 10 point på denne post. Således 10 point rigere gik vi videre til post fire,
som var en balance øvelse over en å. Cassie sprintede over brættet med Kristina i løb efter. Åen
kunne godt have været lidt bredere og med mere vand i, for ligesom at øge spændingen – specielt
for os tilskuere… 10 Point mere til begge hunde.
Post fem. En lille træslæde med en skål vand placeret på midten, skulle trækkes af hunden hen over
en plads med grus, ned forbi et vendepunkt, og så tilbage igen. En tur på 20 meter. Hunden måtte
ikke drikke af vandet. Kristina fik spændt Cassie for, og satte i gang. Men Cassie stoppede op et par
gange for at undersøge, hvad det var, der larmede bag hende. Men derefter gik det bare fremad i
Cassie tempo, så skålen gled ret hurtigt ned af slæden. Jeg nåede lige at få råbt til Kristina, at hun
også skulle have slæden med ud over vendepunktet – ikke bare hunden. 7 point – i den aldersklasse
trak det ikke ned at skålen væltede af slæden. Det gjorde det til gengæld i Bogeys klasse. Skålen
væltede af en ½ meter før målstregen, så Bogey fik 8 point.
Vi gik videre til post seks. Her blev hunden bundet til en pæl på en mark, mens hundeføreren med
bind for øjnene, blev ført ca. 30 meter væk fra hunden – værs’go: Find din hund. Krisina forsøgte at
få Cassie til at halse, men det ville hun selvfølge ikke – det plejer ellers ikke at være et problem...
Så Kristina måtte i stedet tage retning af lyden fra en motorsav, som tilfældigvis larmede i den
retning, hvor Cassie var blevet bundet af. Kristina kom på den måde så tæt på Cassie, at hun kunne
hører hende snappe efter vejret. Fundet – 10 point mere. Bogey fik 8 point.
Post syv. Mens du kom gående med din hund, ville der fra et træ, falde en kedeldragt ned foran
hunden. Derefter skulle hundens reaktion aflæses. Cassie sprang en meter tilbage og gøede ad
kedeldragten. Det varede et stykke tid og til sidst måtte kedeldragten lægges ned på jorden, før
Cassie fik afreageret på den. Det var ikke ønsket adfærd – 4 point. Bogey derimod, reagerede med
at gå hen og snuse til dragten, når den nu alligevel stod i vejen, hvorefter han ville videre. Det var
heller ikke ønsket adfærd – 4 point. Den ønskede adfærd var en kombination af Cassie og Bogeys
reaktionsmønstre. Først skulle hunden reagere ved at gø ad kedeldragten. Når den så ikke forsvandt,
skulle den gå hen for at undersøge nærmere, hvad det var for noget. En øvelse, der måske ikke helt
egner sig for en 9 måneder gammel hundehvalp, men OK det var samme betingelser for alle.
Med 3 poster tilbage, havde vi på testbanen et samlet point tab på 13 med Cassie. Det var lidt for
meget, til at gøre sig gældende i konkurrencen, specielt når eksteriør tæller 100 point. Ruten gik
tilbage til klubhuset, hvor post 8 var gruppe C. Det var ikke noget problem for Cassie og Bogey: 10
point.
Post 9 var agility. Først balancebræt, derefter zigzig og så et rør snoet i en S form. Røret rullede,
når hundene gik igennem, men det var Cassie og Bogey ligeglade med. Banen sluttede med et lille
A. 10 point mere til begge hunde.

På post 10 skulle hundene støvsuges. ”Den går ikke” tænkte jeg, og så for mig, hvordan hundene
plejede at reagere, når støvsugeren blev fundet frem derhjemme. Ikke desto mindre fandt Cassie og
Bogey sig i det uden problemer – endnu 10 point.
I mens vi var rundt på testbanen med Bogey, havde der været præmieuddeling i Cassies klasse. Vi
satte os derfor og ventede på præmieuddelingen i Bogeys klasse. Endelig blev der kaldt til
præmieuddeling, men der var først et mellemværende fra Cassies klasse. 1. og 3. pladsen var endnu
ikke uddelt. Så var der alligevel lidt spænding på, det kunne jo være gået bedre end vi først lige
regnede med – og sandelig om ikke Cassie fik skrabet point nok sammen til 1. pladsen. 173 point
ud af 200 mulige. Det var 7 point bedre end andenpladsen. 86 hentet på eksteriør, hvor bedste hund
fik 93 point. På testbanen fik hun 87 point som den bedste med 10 point ned til den næstebedste på
testbanen. Dagen var reddet.
Det lykkedes sandelig også for Bogey at få en præmie med hjem for 3. pladsen. Det er første gang
han får en placering til en mix-match. Bogey fik 176 point. 90 på eksteriør og 86 point på testbanen.
Nu har vi været med til mix-matche så mange gange uden at få nogen placeringer, så var det jo helt
fantastisk at få 2 på skamlen. Så selv om det startede katastrofalt, så vendte lykken alligevel, og jeg
glemte helt Liege-Bastogne-Liege. Den blev alligevel også vundet af Vinokourov, så godt man ikke
tilbragte dagen på sofaen, men i stedet tog på oplevelse med hundene.

