Apporteringsstunder og minder
Fornylig sendte Martin Mortensen et flot billede til hjemmesiden fra apportering i
Djursland. Her var der plads til fremgang for pointere, der glimrede ved deres fravær.

I wekenden var der apporteringstræf i Kennel Spurvfugldalen med et talstærkt fremmøde.
Stegende varmt var det, og apporteringsbanen havde så rigelig med vegetation, så jeg
medbragte klogeligt mine landmålerstokke, som havde stået og samlet støv siden i starten
af 1980’erne, hvor jeg skulle i gang med apportering med min første hund. Det var i tider,
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hvor regeltyrraniet omkring apportering og baners beskaffenhed endnu ikke havde holdt sit
indtog.
De var nu meget praktiske, de stokke. Hundene var ganske lærenemme, uden at man
havde behov for ’stokkemetoder' i øvrigt. De spottede snart stokkene, og så var det ingen
sag at få duerne hjem, men nemt måtte det jo ikke være, og så blev stokkene lyst i band.
På trods af vindstille vejr og temperatur på den anden side af 25 grader, så lykkedes det
hundene at få både duer og kanin hjem. Man skal så absolut ikke kimse ad
landmålerstokke, som jeg nu har foræret til Carlo, så er der trods alt et holdepunkt i det
høje græs.
Særligt blandt garvede og ældre pointerfolk var modviljen mod apporteringsprøver udtalt,
hvorfor i himlens navn skulle hundene slæbe rundt med kaniner, når de nu under ingen
omstændigheder måtte interessere sig for fætteren: haren. Kaninen var især
anstødsstenen, der fik mange ugudelige ord med på vejen.
Det var nu trods alt godt nok med en form for apporteringsprøve, sagde en del, som kunne
fortælle om skydeprøver, hvor det på det nærmeste var umuligt at få visse hunde til at
apportere.
De første apporteringsprøver, jeg var med til, var i Thyregod med Vagn Jensen som
prøveleder.
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Prøven lå altid på en søndag først i august i et idyllisk terræn ved Rørbæk søerne.
Når Jens Have og jeg mindes de dage, får vi rørt smilebåndet.
Laurits Lydehøjs ’Skrækkelige Bob’ gik også her så absolut sine egne vegne i største fart
og flot stil og kerede sig ikke om hverken Laurits’ råb eller fløjte, men Laurits var nu den,
som grinede mest af eskapaderne..
Gerhard Wolff lovede sin ’schøner hund’, at den aldrig mere skulle komme til Thyregod,
hvis den bare hentede duen, som Carlo Nørtoft var blevet formanet til nærmest at plumpe i
vandet. –Der er jo ingen ’ grrrun’ til at gøre det for svært, sagde den gode Gerhard .
Også dengang måtte man selv medbringe apportemner.

Navnkundige Laurits Nielsen, som har dresseret et hav af hunde og vundet utallige
præmier, medbragte et år en meget lille kanin , som fik mangen skævt smil med på vejen.
Gerhard var dommer, og hans kommentar var: ”Neii, de’ go’ er sgu itt’, den æ’ sgu’ for lill’,
Laurits.”
Nå, hunden hentede i øvrigt uden besvær den reglementerede kanin.
Apporteringsprøven sluttede altid af med, at vi spiste vores madpakker i en lade. En
hyggestund – nogle år!
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Første gang min kone var med, var der nogle stykker, der gik helt grassat og skændtes så
det bragede, og man ikke kunne få ørenlyd.
Ren galimatias , syntes Kirsten, der satte sig ud i bilen og tog en blund. Hun havde så
ganske ret. De første indtryk har det med at sætte sig, og for hendes vedkommende har
det betydet, at hun ikke siden har tragtet efter at komme blandt større forsamlinger af
pointerfolk.
Denne opførsel var ganske enkelt ikke voksne mennesker værdig. Men det var før de røde
korts tid.
I min ’Årbogsjagt’ efter billeder stødte jeg på nedenstående billede fra det fynske.
Billedet er fra 1986, og her var ’mand af huse.’

I 2004 var jeg på besøg i Kennel Metrinelund hos Karen og Svend Buchhave og lavede et
portræt af Kennel Metrinelund til hjemmesiden.
Jeg var med Svend rundt på deres hyggelige gård, hvor hunde og mohairgeder trivedes
på bedste vis. I Svends fårefold, der også rummer en mose, blev der dengang holdt
fællestræning i apportering og senere prøve.
Også dengang var Svend en sand ekspert i at lære hunde apportering. Han fortalte, at han
trænede den enkelte hund to gange om dagen – en gang, hvis den apporterede ok.
Mon ikke, vi er mange, der lige skal prøve en ekstra gang, inden vi stopper, med fare for,
at tingene så går i ’baglås’.
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Ved samme lejlighed så jeg, hvordan Svend ’håndterede’ en flok pointere.
Her er det lige før, de bliver lukket ind i fårefolden i mosen.
Svend havde fortalt mig, at den ældste han styrede hannerne, og den ældste tæve styrede
tæverne. Alle havde at holde sig bag førerhundene, ellers var der kontant afregning
Der var med andre ord en rangorden.
Da Svend åbnede ledet styrtede hundene ind i folden. Et øjeblik efter var der slagsmål
blandt hanhundene. En fremmed han kendte ikke spillereglerne og blev eftertrykkeligt sat
på plads af førerhannen og da den snart var færdig tog nummer to i rangordene fat på at
afstraffe den formastelige, men så greb flokfører Svend ind.
Jeg synes, at Svend i sommer har lagt et imponerende arbejde i at lære folks hunde at
apportere .
Han er en sand mester!
NMO
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