5 – Klub samarbejdet

”Pressemeddelelse vedr. 5-klub’s FVK d. 7. april 2019”
Min gamle morfar lærte mig, at der var 2 ting i livet man aldrig skulle bruge tid på. For det første
skal man ikke bruge tid på at bekymre sig, for det man bekymre sig om ligger ud i fremtiden, og
dermed ikke sket endnu. Det andet man ikke skal bruge tid på, er at ærgre sig, for man kan alligevel
ikke ændre det der er sket. Vise ord, men jeg kan som prøveleder alligevel ikke lade være med, at
ærgre mig over vores FVK d. 7. april. Det var noget ”skrammel”, og vi erkender at det ikke er en
vinderklasse værdig.
Vi har altid sat en ære i, at kunne levere terræn med vilde fugle på FVK-prøven, hvilket jo alt andet
lige også er enhver hundeførers ønske, at få sin hund afprøvet på. I de 8 år vi i kreds midtjylland har
været vært for FVK i 5-klub regi har vi – særligt i de første år – haft rigtig mange fugle.
Men vi må desværre også erkende, at tendensen har været nedadgående de seneste år, med
kulminationen i år, hvor vi ikke havde en eneste brugbar situation.
Det er altid let, at kigge bagud og så sige, at vi burde have gjort sådan eller sådan, men det hjælper
ikke på det indtryk, som den netop afholdte prøve efterlader.
Det skal ikke lyde som en undskyldning, men mange faktorer gjorde bare, at vores Plan A hurtigt
blev ændret, og vores Plan B blev forstyrret dagen før prøven, idet grundejerne valgte at grubbe og
harve en stor del af de rigtig gode marker. Selv vores marker med vinterafgrøder havde for største
partens vedkommende fået et ikke særligt velduftende ”strejf”, så vi var i den grad udfordret.
Tidspunktet for prøven er nok for sent, såfremt vi fortsat ønsker en prøve afholdt på vilde fugle, og
det er for os stadig højeste prioritet.
Bønderne er jo ivrige for at komme i marken, og det koster bare på de gode stubmarker, som så sent
på foråret bliver ”sorte”.
Endvidere har væksten i rapsmarkerne været så fremskreden, at de stod i over knæhøjde, og derfor
ikke var brugbare til prøven.
Vi så virkelig nogle velgående hunde om formiddagen, og jeg ved om nogen, hvor meget der skal
arbejdes med sin hund for at gøre den klar til at gå vinderklasse, så virkelig frustrerende at vi ikke
kunne finde fuglene.
Vi har jo besigtiget terrænerne tidligere på foråret, og har også haft en god fornemmelse i forhold til
de fasaner og agerhøns vi har set, men må erkende at det ikke holdte vand.
Vi skal nu evaluere på prøven, terrænerne m.v., og så må vi kigge fremad, og lave en sikker strategi
for de kommende forårsprøver.
Min egen klare holdning er, at vi skal på nye terræner næste år, af 2 årsager.
For det første skal vi sørge for, at vi har steder hvor vi ikke er så følsom for pludselige ændringer i
biotopen, og den anden årsag er helt indlysende for at give hundeførerne tillid til, at de og deres
hunde får optimale betingelser for afprøvning i vinderklasse, samt en reel mulighed for at
kvalificere sin hund til mesterskabsprøven.
God påske - Kreds Midtjylland

