Balbirnie Nettle er nu i den danske sporelite.
I en alder af knap tre år er det lykkedes for Balbirnie Nettle at nå op i den danske sporelite - godt
hjulpet af Marianne Tesdorpf.
Sidste år debiterede ekvipagen med en 1. præmie på 400m/3t. Hvilket er den første af en række
schweissprøver i DKK. I foråret 2019 fik de igen en 1. præmie denne gang på 400m/20t. Hvilket er
den næste prøve i rækken. En prøve hvor der på flere parametre bliver skruet op for
sværhedsgraden. Blandt andet ved at sporet skal ligget natten over, hvilket betyder at skovens dyr
har rig lejlighed til at passerer sporet og dermed lægge en generende afledningsfært, der kan
distrahere hunden under afprøvningen. Det seneste højdepunkt opnåede ekvipagen så lørdag d 3.
august, da de hentede endnu ”et trofæ hjem til hylden”- nemlig en flot 1. præmie på elitesporet
1000m/20t på en schweissprøve afholdt af Danmarks Jægerforbund på Skjoldnæsholm.
Jeg havde til denne lejlighed glædet mig særligt til at dømme Marianne og Nettle. Hvilket jeg her
kort vil beskrive.
På 20 timers prøverne får føreren ikke anvist selve anskudsstedet, men et anskudsområde på 20 x
20 m. Et eller andet sted indenfor disse 400 kvadratmeter starter sporet, men hvor ved hverken
hund eller fører når afprøvningen begynder. Det er en af flere vanskelige parametre, som
Marianne og Nettle har trænet i.
Spor starten.
Udenfor de 400 kvadratmeter giver Marianne Nettle sin sporsele på, heri fastgøres den ca 10
meter lange sporrem. Herefter giver Marianne en kort kommando: ”Søg sporet” og fra nu af er
mere end 90% af arbejdet lagt i Nettles ”hænder” eller nok mere præcist i hendes koncentration,
fokus og sporvilje. Nettle finder prompte anskudsstedet, dvs. der hvor sporet begynder. Ret
hurtigt er de første 30-40m af det kilometer lange spor tilbagelagt, men Nettle mangler nogle
vigtige informationer om sporet og den specifikke fært, som netop dette spor har. Hun vender
derfor sikkert tilbage til anskudsstedet - der intenst nærlæses endnu en gang. Herefter
påbegyndes sporingen igen. Nu fik hun det hele med og er klar til at udrede de tusinde meter.
Frem gennem skoven går det i rask gang-tempo. Vi krydser et skovspor, det generer ikke Nettle, vi
skal bare videre fremad. Så ind i en lidt tættere bevoksning her får hun problemer og må cirkle
noget rundt, for hvor blev sporet af? I denne situation viser Marianne en knusende ro og tro på, at
Nettle nok selv skal finde svaret på problemet. Hun rundere nogle gange og pludseligt går det op
for hende. ”Nå ja! Klart” tænker Nettle, ”det er jo knækket”. Hun søger lidt længere tilbage på
sporet og vupti så har hun udredt sporets første knæk. Dem kommer der to mere af. Igen ser vi
den sporsikre og koncentrerede Nettle. Nu stiger terrænet svagt, samtidig med at sporet løber på
langs af en skråning. Snart nås andet knæk. Her er wiedergangen placeret. Wiedergangen er en
strækning på 15-20m, hvor sporet går både frem og tilbage inden det knækker også denne
udfordring udredes i sikker stil. Desværre knækker sporet op ad førnævnte skråning. Hvilket giver
udfordringer til både firbenede men især to-benede. Så nu er det vigtigt, at både den fysiske og
mentale kondition kan holde til strabadserne, samtidig er der nu her i middagsstunden blevet
trykkende varmt. Ikke mindst varmen og vejrtrækningen bliver kraftigt udfordret, dog ikke for
Nettle, hun fastholder hastigheden, så vi andre må bare følge med. Snart efter er vi nået til tredje
knæk og herefter går det heldigvis bare ned af skråningen og pludselig ligger ”dyret” der lige foran
Nettle, der ikke kan skjule sin store begejstring over synet. 1 km`s sporring er tilendebragt på bare
29 minutter.

Marianne får overrakt to bøgegrene. En for hundens præstation og en for hendes. Derefter følger
dommerkritikken. Præstationen udløser en meget flot og sikker 1. præmie for dagens bedste
præstation.
Nu venter så de næste spor i rækken 1000m/40t, DRKs vildtsporprøver med sporchampionatet og
DM for vildtsporhunde.
Tak for en fantastisk oplevelse for os der fulgte jer på prøven og et stort til lykke til jer begge for
en præstation I begge kan være stolte over. Jeg glæder mig til at følge jer fra sidelinjen i de
kommende år.
Hilsen Niels Christoffersen.

