Rally konkurrence i Bredsten.
D. 21/5-11 havde jeg meldt Bogey og Cassie til Rally konkurrence i Spidshundeklubben i Bredsten.
Med den sædvanlige timing, lykkedes det Cassie at være rigtig højløbsk for første gang i hendes liv
lige i den uge, så hun var lidt rundt på gulvet og Bogey var meget træt og skeløjet efter en uge på
damejagt.
Da Cassie var i løbetid, måtte hun ikke være på pladsen før hun skulle ind sidst i hendes klasse, så
vi kunne sove længe, lufte hunde og køre omkring kl. 12. Nu er Cassie ikke så god til at sove længe,
men vi fik da lov at sove til kl. 6 (vi skal normalt op kl. 5.30 i hverdagene, og hun kan ikke rigtigt
finde ud af det der med weekender).
Da vi kom til Bredsten, fandt vi en parkeringsplads, der ikke var alt for langt fra pladsen, og fik
afleveret resultathæfter og fundet ud af hvor vi skulle være. Teltet blev slået op, så vinden gik fra
banen og ind i vores telt, så de dejlige dufte ikke kom ind på banen.
Efter banegennemgang i Cassies klasse, hentede vi hundene, og havde dem så i teltet indtil cassie
skulle ind. Bogey faldt hurtigt i søvn og Cassie sad mellem os og blev så klappet og nusset fra 2
sider på en gang. Lotte Koch kom forbi på et tidspunkt og sagde til Michael, at han skulle passe på
at han ikke klappede alle hårene af!! Men Cassie var nu i paradis.
Endeligt blev det Cassies tur. Der var også en anden løbsk tæve, så vi skulle ligge ”æresplads” for
hinanden. Da jeg stod og ventede på dommerens startsignal tænkte jeg på de sidste mange
konkurrencer. Lige siden Cassie gik i puberteten d. 19/9-10, har hun haft mere travlt med at holde
øje med omgivelserne, end med at høre efter, så det har været en blandet fornøjelse indimellem.
Da jeg sagde plads og begyndte at gå, holdt hun opmærksomheden og jeg turde næsten ikke bevæge
mine arme af frygt for at hun skulle miste koncentrationen igen. Men hun holdt fokus hele vejen og
endte med at få 100 p ud af 100 mulige. Hun vandt dermed Ekspertklassen og fik endnu en pind til
championatet (3 gange med mindst 95 point ved mindst 2 forskellige dommere).
Nu håber vi, at hun er ved at være voksen og fornuftig, for vi skal til konkurrence igen 2. pinsedag i
Årslev. Der kan hun blive Dansk Rallylydigheds Champion (DKRLCH ), hvis hun altså kan finde
ud af at få 95 point!.
Bogeys gennemløb i Champion klassen var præget af, at han havde ondt i ryggen (de damer!) og
samtidig var der en del gøende hunde på modsatte side af banen. Bogey bryder sig ikke om hunde
der larmer, så da vi gik i den side af banen var han meget trykket, og jeg var på et tidspunkt bange
for at han ville gå sin vej. Men erfaring, alder og lydighed har betydning, så vi fik hevet 95 point
hjem og blev nummer 2.
En stor tak til vores supportere (Bitten, Britt og Chris), og stort tillykke til Bitten og Mille med
udstillingsresultatet.
Kristina

