
Morgenen rant i all sin gru - med en hylende, matjaktende katt og en snøftende gris i samme ærend. 

Bikkja sov etter å ha vekket meg kl 03.00 tidligere på natten med sterke ønsker om å få bæsje i hagen. 

Ååååå disse eplene hun spiser. Ja de kommer ut igjen midt på natten de..  

Heiv oss i bilen, retning Bikkjebu i Skogertraktene. Drammen BHK hadde runderingsstevne, må vite. Vi 

hadde meldt oss på i klasse C der man må være over 1,5 år og der det blir skutt hele 6 skudd. Der øvelsen 

'kryp' kommer inn og der lineføring blir mye strengere og vanskeligere.  

Selv om hunden min er verdens fineste og selv om jeg alltid har den fineste hunden med hjem fra stevne, 

så gikk lydigheten vår 'åt skogen' idag. Ja, ChaBlis er ung og vi er uerfarne begge to så neida det er ikke 

helt verdens undergang.  

Menasså.. huff. Jeg skjønner det ikke helt, for så mye rart har ikke skjedd før.  

Etter å ha blitt tildelt karakteren 10 for å ha ligget som en Sphynx på 5 minutter fellesdekk med fire 

skudd, var vi første ekvipasje ut og ramlet rett inn i lineføringa. Fin kontakt utenfor ringen. Ingen lyd. 

Ingen konsentrasjonsproblem.  

Idet dommeren sier 'sett hunden', ramler Brune Vakre Vene ved min side heeeelt ut av settingen .'Det er 

en LYYYD i skogen! Det er sikkert en ELG! Eller kanskje det er hun som skjøt istad! ' For første gang i sitt 

1,5 årige liv sto hun i perfekt utstillingspositur og stirret inn i skogen. Bare så synd at vi var blitt 

kommandert til å gå 'fremad marsj' for en god stund siden og at denne konkurransen handlet om å bruke 

hjernen og ikke by fram kroppen sin.  

Lineføringa gikk sin skjeve gang og endte i den svimle sum av 6,5p. Gå foran i line så svært lovende ut 

den ene veien, helt til vi atter en gang skulle gå mot den spennende skogen. Vips: Utstillingspositur igjen. 

'..jeg tror jammen at.... jeg så ei dame med Blå jakke og Pistol inni der. Og vi er jo på 

runderingsstevne...jeg burde fortelle at hun er der...' Betalinga da blir 0 poeng.  

 Jaha - dekk under marsj. Morsom øvelse sånn egentlig. Klaskedekk, tenkte jeg i hodet mitt. Det får vi 

alltid til. Treg neddekk, tenkte dommeren og ga en 6,5 her og. Det er så tid for INNKALLING! Kuuuult! 

The Bjeffert sitter som en spent fjær, venter på kommando og løper aaalt hun kan.. Vooops! Feil side 

gitt. 3 meter forbi. Tar seg i det og setter seg flott inn på plass. Dommer Oscarsen er litt fornøyd og gir 

oss karakter 8,5. Kryp: 0. Dette kan vi rett og slett ikke. Apportering da: Bankersøvelsen! Jeg ber om den 

største apporten. Og får en på størrelse med en 4 måneders gammel baby. Kikker bort i barnevogna 

oppe ved hytta for å se om apporten ligger der. ChaBlis stormer mot apporten for å hente den fra 

kommandant Trude. Hun er innstilt på at den blir hennes belønning, for nå er det på tide.  

Jeg får allernådigst lov å kaste den og gi kommando. Flott opptak! Før hun tar et par skikkelige tygg på 

vei inn til meg, rister den litt. Nesten som om hun var i ferd med å avlive den. Setter kurs mot venstre 

siden for innsitten, men tar en sving bak meg og legger seg (!) på høyre side og tygger på apporten som 

om den skulle være et griseøre. Tja. En femmer. Bra betalt, synes jeg. Siste øvelsen, hinder, som og er 

bankers, viste seg idag å være bankers. Hun må likevel på død og liv hive seg på plass rett inn i låret mitt 

da. Karakter: 8,5. 



Jeg har på dette tidspunkt innstilt meg på at alt kan skje. Hunden min har klikka. Fått hjerne svinn. Blitt 

schizofren. For det har jeg hørt er noe som arver med veldig stor prosent.... Vi skal gå budføring. Jeg 

tenker ikke engang på den flotte budføringa vi hadde på torsdag i mega fart og mye lenger enn 100m 

Og hva skjer med denne øvelsen; Sitter igjen som en spent fjær og venter pent på kommando. Flyr ut 

som en kanonkule i megafart, styrer mot innsitt.. og setter seg en meter FORAN figuranten med nesa 

mot meg. Idet figurant sier 'gi bud', oppdages Skogen Med ELG eller Dame Med Pistol igjen og hun 

stopper sidelengs- i denne,som tidligere idag, mye brukte Utstillingsposituren. Hun tar seg i det, setter 

seg perfekt inn på plass og venter på kommando fra figurant. Dermed fullføres øvelsen i kanonfart med 

dagens beste innstitt. Dommer sa han sto klar med 10'ern, men måtte frem med 5'er pga surret hennes 

på søken etter ELG eller Dame Med Pistol.  

Etter denne seansen bar det opp i runderingsløypa. Referat derfra har dere allerede fått.  

Vi ender altså opp med Godkjent resultat. Mager trøst. Vi mangler totalt 19 poeng på opprykket, men  

lydigheten er altfor dårlig da man må ha en viss poengsum der for at sluttresultatet skal gi opprykk. Så de 

harde fakta er: 33 poeng mer på lydigheten så hadde opprykket vært i boks. Men vi har ingenting i klasse 

B å gjøre enda. Runderingsmessig hadde det nok gått men .... Hunden min er jo en tenåring som ikke 

engang har fått pupper eller løpetid.. Så dagens Preken blir; Det haster ikke.   

 


