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Drev

Det siges, at øvelse gør mester!
(MEN MESTER I HVAD?)

Første gang Neil var til drevtræning blev han borte, glemte at gø, men fandt dog
sin egen vej rundt tilbage til bilen. Nu har vi atter været en tur rundt om bjerget. Da
ét af problemerne var at han jo ikke gav hals, tog vi storebror Elvis med. Han er
nemlig ikke sådan at lukke munden på.

Vi slap begge hunde og slentrede til
skovs. Begge hunde foretog kortere
søg og returnerede. Lidt fremme lå
en grantykning, hvor der ofte var
vildt. Desværre var der fældet en del
til flis, hvilket hindrede os i at følge
hundene. Det gik i hvert fald for
langsomt til Elvis. Han strøg af sted
uden en lyd!

Vi returnerede til stien, og fortsatte
med Neil kredsende om os. Han fort-
satte sine søg. Godt et halvt hundre-
de meter fremad, 20 meter bagud og
10-15 meter til siderne. Af og til
markerede han steder, hvor der var
fært, men nej-nej! Kender denne
skov. Man risikerer jo bare at blive
væk.

Jeg var dybt forundret! En times
skovtur med rolig slentren. Er min
lille spradebasse blevet forvandlet til
familiehund?

Elvis hverken, så, eller hørte, vi no-
get til. Vi enedes om, at han nok sad
og ventede os ved bilerne, men stor
var vor overraskelse da vi returnere-
de og erfarede, at han skam havde
drevet de sidste 20 minutter. En hjort
var sendt tilbage i hovedet på „hold
2“, som agerede p-vagter, hvorefter
han roligt var fortsat med at tømme
den pågældende tykning for vildt.

Nogle hunde har det i sig, og andre
ikke! Selvfølgelig kan det læres,
men så skulle jeg nok have været
startet for flere år siden. Og da jeg
ikke er jæger, mangler hunden også
den motivation der ligger i selv at
være med til „at nedlægge“ byttet!

Hen på eftermiddagen samledes vi
ved jagtstuen for at spise og få kri-
tikken på vore hunde. Her var også
tid til at hilse på hinanden og hinan-
dens hunde. Jeg var ikke i tvivl om,
at begge mine hunde havde haft en
god dag, men de sku’ da også lige ud
og hilse på de andre. Bl.a. en sød lil-
le damehund……..

– Og så var det Elvis stoppede! Kig-
gede på mig. Vendte sig, og lettede
ben op af mig! Dagens forløsning og
et billigt grin til alle. Et sted i mit
baghoved, erindrer jeg engang at ha-

ve læst om en jæger der første gang
var ude med sin hund. Det var en af
de større jagter. 20 mand med hunde
eller så. Han havde været udsat for
det samme.

En gammel jæger, som så optrinet
nikkede anderkendende. „Din hund
er ny, men ikke dum! Han vil være
sikker på at kunne finde dig i vrim-
len!“

Tak for endnu en god dag

Elvis, Neil & Levi


