
TIL MIX-MATCH I KREDS 62, VALLENSBÆK, D. 25/9-10. 
 
Lørdag d. 25/9-10 pakkede jeg bil og hunde for at køre til Vallensbæk. Da 
Mix-matchen startede kl. 9, skulle vi af sted kl. 6.45, så der var ikke noget 
med at sove længe, selv om jeg havde ferie.  
 
Vel ankomne efter 2 timers kørsel, med kun et enkelt stop undervejs, 
(undlad at drikke te inden 2 timers bilkørsel!!), fik jeg udleveret startnumre 
og hundene kom ud for at strække benene. 
 
Starten blev lidt forsinket, da en der skulle bruge noget strøm, hev et stik 
ud, hvorved alt computerudstyr og programmer gik ned!! Efter ca. ½ times 
forsinkelse kom der dog gang i det igen. 
 
Selve Mix-matchen startede med Udstillingsdelen, hvor hundene enkeltvis 
bliver bedømt og får point efter hvordan de ser ud. Der kunne max. gives 
100 p. Både Cassie og Bogey opførte sig pænt og fik nogle fine 
beskrivelser, men pointene kan vi nok ikke prale af (hhv. 81 og 78 ). 
 
Fra udstillingsringen gik turen ud på landevejen, hvor 10 poster var 
placeret på en ca. 2 km. lang rute. Jeg havde for en nemheds skyld taget 
begge hunde med rundt, det indbragte en del kommentarer: Er det ikke 
svært at gå med 2 hunde?? og tilsvarende. Begge hunde opførte sig nu 
eksemplarisk. 
 
Ved post 1 skulle hunden stå på et ”skateboard”. Jeg løftede Cassie op på 
brættet og fik hende til at stå, dette var dommeren noget imponeret af og 
sagde: Hvis du også kan gøre det med ”Ham der”(Bogey) så bliver jeg 
meget imponeret. Det gjorde jeg så, men Bogey kunne ikke være på 
brættet, så jeg måtte starte med forpoterne og så tage bagpoterne op en ad 
gangen. Dommeren gav 20 point til begge hunde, så vi kom godt i gang. 
 
Ved post 2 skulle man sidde/stå på en stol, uden at rører jorden. Derfra 
skulle man få sin hund til at kravle under stolen fra forsiden til bagsiden og 
fra højre til venstre, Her er det en god ting at have trænet agility og andre 
”mærkelige” ting med hunden, da de fleste hunde ikke bryder sig om at 
kravle under hundeføreren, der sidder og er mærkelig på en stol!  
Begge hunde kom fint under, selv om det kostede et par pølsestykker, og 
fik 20 point. 
 



Ved post 3 skulle man på 2 minutter give hunden flest mulige T-shirts på. 
Denne post gav en MEGET lang ventetid, så tiden burde nok kun have 
været 1 minut, men ellers en fin post, for de fleste hunde vil gerne finde 
sig i at få en T-shirt på, men når man kommer med nummer 8 eller 15 så 
siger de fleste fra. Jeg så en der havde fået en hel masse T-shirts på, men 
10 sek. Før tiden udløb trak den sig ud af halsbånd og T-shirts og endte 
uden nogen på og dermed 0 point. Cassie fik 17 og Bogey 16 T-shirts på. 
 
Ved post 4 var der tandvisning og man skulle vise at man havde vand til 
hunden, Bæ-poser, Navneskilt osv. med. Dette gav 19 point til hver. 
 
Ved post 5 skulle man gå slalom mellem 10 flasker, for enden lå en fyldt 
vandflaske som hunden skulle bære på tilbagevejen. Cassie ville ikke have 
”sådan noget” i munden, men med lidt hjælp fik vi da transporteret flasken 
med tilbage. Bogey tog flasken og bar den fint, bortset fra at han tabte den 
en enkelt gang.  De fik begge 15 point, hvilket jeg ikke synes var helt fair, 
da Cassie ikke ville have båret den så meget som 10 cm, hvis jeg ikke 
havde holdt fast, mens Bogey bar den selv. 
 
Ved post 6 skulle hunden gå hen over en stige og hundeføreren over en 
anden stige, der lå ½ m derfra. Jeg syntes det gik fint, men fandt senere ud 
af, at jeg skulle have opdaget nogle glasskår et eller andet sted, så det blev 
kun til 8 og 6 point(De trådte ud over kanten på stien 1 og 2 gange ). 
 
Ved post 7 var der nogle spørgsmål om hvor hundens stop og kryds var. 
Endvidere blev der spurgt om der var noget der hedder en ”Hundehaj”. Da 
jeg har hørt om mange forskellige Hajer, men aldrig om Hundehajer, 
svarede jeg nej, men den findes!! 
 
Ved post 8 skulle 9 bolde kastes i en opvaskebalje der stod ca. 4 m. væk. 
De bolde der ramte ved siden af skulle hunden hente tilbage. Der blev 
givet point efter hvor mange bolde der var i baljen. Mit boldøje er ikke det 
bedste, men der kom da 4 bolde i baljen begge gange og hundene hentede 
fint de sidste 5 bolde. Det gav 10 point til begge.  
 
Ved post 9 skulle hunden dækkes af eller holdes lige foran åbningen til en 
tunnel. Hundeføreren skulle så kravle igennem tunnellen og gå 1 m. til 
siden. Der fra skulle man så lave et indkald, hvor hunden IKKE måtte løbe 
igennem tunnellen. Dette tror jeg er næsten umuligt med mindre hunden er 
bange for tunnellen eller det er blevet trænet specifikt. Mine hunde ved 



godt hvad en tunnel skal bruges til: At løbe hurtigt igennem. Så der blev 
ingen point i denne øvelse. 
 
Sidste post var Trillebørskørsel. Det var en lille og noget ustabil trillebør, 
Cassie ville absolut ikke sidde i den, så da jeg havde forsøgt et stykke tid, 
besluttede jeg, at så måtte hun jo stå. Det gjorde hun fint, selv om hun 
rystede lidt i starten. Bogey tager ikke sådan noget så tungt, så han satte 
sig bare og vi kunne køre i mål. Denne øvelse gav 20 point til hver. Så vi 
sluttede også godt. 
 
I alt var det en god dag, på trods af lange ventetider, og hundene opførte 
sig så pænt, at man næsten skulle tro, at der er nogle andre hunde man går 
tur med der hjemme!! 
 

Kristina, Bogey og Cassie. 


