Upplandsmästare i eftersök utsedd 2008

Under en solig dag i september arrangerades i Jägareförbundet Uppsala län regi
mästerskap i eftersök där de fem bäst placerade ekipagen i LM i viltspår får tävla mot
varandra i eftersök.
Det visar sig att dessa två begrepp viltspår och eftersök ofta blandas ihop.
Viltspår: Öppen klassen i viltspår är ju en 600 meter lång sträcka med 4 vinklar, två
oblodade och 1 återgång. Då bedöms hunden, ofta är det snitslat och som hundföraren i
många fall går efter. Lita på hunden vad är det?
Eftersök då bedöms HELA ekipagets förmåga att lösa uppgiften, vilket enkelt uttryckt är
att kunna läsa och förstå sin hund, tolka skottplatser, se helheten.
Vi i hundkommittén försöker att göra det hela så autentiskt som möjligt för att ekipagen
även ska lära sig en del.
Det verkar som vi är på rätt spår då de flesta tar till sig och lär sig och tycker det är
kanonkul. Men vi har också hört åsikter så som att det är som teater i skogen, lekstuga,
är det snitslar ska spåret gå där o.s.v.
Då det verkade vara svårt att få länen att samarbeta om ett mästerskap i eftersök så
beslöt vi att ordna ett Upplandsmästerskap. Förr var det ju mästerskap mellan länen i
VO-et. Då hade vi (Uppsala län) en uttagningstävling för att kvalificera sig till VO
tävlingen.
Nu har vi gjort uttagningen till ett lokalt mästerskap då intresset att tävla länen emellan
nästan ar obefintligt. Detta kommer vi att fortsätta med till dess att det blir ett större
arrangemang med flera län.
Det är synd att det är så lågt intresse för eftersök under jakt från högre håll då det ju
trots allt är väldigt viktigt. Vi tror inte att det sköts rätt i skogen på alla håll utan det blir
en del sk. ”bomskott”. Det är ju lite besvärligt att göra eftersök och alla har inte trots
lagen tillgång till eftersöksekipage. Detta är skrämmande.
Och så åter till tävlingen

Det gick åt en massa folk för att få till det hela bra så TACK alla som ställt upp. I Breds
bygdegård en underbar gammal 1600 talets stuga samlades, alla deltagare, domare,
veterinär, spårläggare, pappersvändare matframplockare osv. Patrik Kaneberg hälsade
välkommen och delade ut ”uppgiften” som gällde för dagen.
Efter en kort stund var gårdsplanen tom och nästan alla var ute i skogen.
När ca en timme gått började slutkörda ekipage komma in medföljande inte fullt så trötta
domare och spårläggare.
Efter spåren bjöds det på mat. Rostbiff och potatissallad, grönsallad, dricka och kaffe
med kaka. Vilket var uppskattat. Sedan vidtog en (den här gången) litet lång väntan på
resultaten.
Resultaten blev följande:
Upplands eftersöksmästare blev Peter Söderberg med labrador Colas My och skytt Anders
Pettersson
2:a placerade sig Jarmo Thorsell med taxen Dagny och skytt Birger Hägglund
3:or placerade sig utan inbördes ordning
Kari Riihinäki med engelsk springer spanieln Bendix och skytt Lars-Olov Larsson,
Harold Tvedten med labradoren Timo och skytt Gottmar Mattsson,
Bengt Lager med basseten Charlie och skytt Dennis Lager.
Hundkommittén tackar alla och envar som hjälpt till på något vis och så återkommer vi
nästa år.
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