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Neil på bjerget!

06.30 havde vi passeret Odense, og
kørte ind på en rasteplads. ½ kande
kaffe, en bolle med ost og for Neils
vedkommende en masse snusen og
tissen, hvorefter vi fortsatte ad Them
til!
Godt 10 km før mål holdt vi ind ved
en p-plads i en skov. Jeg kunne da
se, at tiden var god til at nå målet,
hvorfor drengen sku’ ha’ lov at tøm-
me sig for naturens opsamlinger!

Klokken 09.00 sad jeg bænket ved
morgenbord med rundstykker og
kaffe. Omkring mig sad 19 andre
gravhundefolk. Alle andre kom dog
fra Jylland, og som den eneste bar
jeg ikke grøn jagtbeklædning.
Medens kaffe og rundstykker gled
ned, blev vi inddelt i grupper på 3 –
4 hunde, hvorefter det gik til skovs.
Ved lodtrækning trak jeg et 3-tal,
hvorved Neil blev den sidste hund
der skulle ud i vores gruppe.
Første hund fik pejl på, og blev løs-
net. Den galpede til skovs. Vi andre
fulgte sindigt med. Ingen grund til at
forhaste sig mellem jyder. Hunden
tog en god runde, kom tilbage og
forsvandt i en anden retning. Atter
fulgte vi efter, men tabte hurtigt trå-
den.
Området var hvad jeg vil betegne
som kraftigt kuperet. Bakke op &
bakke ned. Godt 15-30 meter høje
bakker med et halvt hundrede meters
mellemrum. 2 bakker væk, og nede i
en slugt, og det er umuligt at afgøre
hvor langt væk hunden er, og samti-
dig hørtes i det fjerne glammen fra
de andre gruppers hunde.
Det endte da også med at en hund fik
drevet et stykke vildt hen til nabo-
gruppen, så der pludseligt var 2

gravbasser om at drive med det sam-
me stykke vildt.
Hvorom alting er, så var hunden ikke
til at finde. Pejlet blev slået ud, og vi
fulgte retningen en halv times tid.
Da de enkelte grupper var i radio-
kontakt, erfarede vi, at hunden var
søgt i retning af de andre. Marie gik
af sted efter sin hund, og vi andre re-
turnerede til bilerne for at få startet
den næste hund.
- Men hovsa! Der kom den manglen-
de hund. Så manglede vi blot dens
menneske. Da Marie
havde låst sin bil, blev staklen lem-
pet ind i hund nr. 2’s bur imedens
denne blev sat i drev.
Det var en erfaren „tonser“!
Aldrig så snart var han sluppet, før-
end han under højlydt og stort set
konstant glammen strøg af sted. Jeg
var blevet tilbage ved bilerne, for at
afvente at Marie kom tilbage til sin
hund, men kunne dog følge ham
stort set en halvcirkel rundt.
Godt en halv time senere kom 2
mand tilbage – uden hund!
Tja, tænkte jeg. Nu kan det da kun
gå fremad. 2 gange ud, og 2 gange
hjem uden hund, men også denne
hund kom glad og tilfreds tilbage
mens vi stod og sludrede.

Så var det langt om længe blevet
Neil’s tur. Denne lille tåbelige dreng,
som kun bliver løsnet, når jeg er på
cykel i Valbyparken!
Godt 15 meter fra bilerne, fik jeg at
vide, at jeg skam godt kunne løsne
ham……..
- I sådan en stor skov. Jeg anede
knapt selv hvor jeg var……. – Nå,
ja. Har man sagt A må man også sige
B!

Én ting er at ha’ hund. En anden at ha’ gravhund. Selv-
følgelig kan man have en gravhund, ligesom andre
mennesker har andre slags hunde, men der er nu noget
specielt ved gravhunden!

Der går ikke lang tid, førend man
som nybagt gravhundeejer, opdager
deres glæde ved naturen. Fødte små
jægere. Stædige og vedholdende.
Da vi for 5 år siden anskaffede Elvis,
kendte vi intet til Gravhundeklub-
ben, men valgte dog at deltage i
ringtræning for at han kunne lære at
omgås andre hunde.
En ny verden åbnede sig, og vores
gamle Ditte prøvede at komme i
grav. Vi meldte os til sportræning, og
mødte med dagens ældste og yngste
begyndere!
Drev holdt vi os dog fra. Dels er vi
ikke jægere, og yderligere læste vi
resultater fra drevprøver i „Gravhun-
den“. Én gang læste vi om én, der
krydsede jernbanespor 4 gange,
hvorefter den drev vildt mod lande-
vej! Tak. Det var rigeligt!
Og alligevel. Man fornemmer deres
jagtlyst når man færdes med dem i
skoven, og da vi så i december i
„Gravhunden“ læste om drevtræning
i Vestjylland, blev vi enige om at la-
de det komme „an på en prøve“.

Bette Neil havde vundet i en lod-
trækning!
Nærmere betegnet, bestod præmien
af en oplevelse, idet han skulle på
drevtræning på Himmelbjerget.
Lørdagen startede meget tidligt. Jeg
var oppe og lave kaffe. Pakke pik-
pak osv.
Gak en kort morgentur med drenge-
ne, som til stor undren for dem endte
med, at Neil blev sat ind i en kold
bil, mens jeg lempede Elvis tilbage
under mors varme dyne.
Radioavisen kl. 05 hørte vi på vej
gennem Folehaven på vej til godt
280 km motorvej.

Gravhundens evne til at drive er med-
født, selvom nogen selvfølgelig har me-
re evne end andre, men alle hunde skal
trænes. De skal have lejlighed til at gøre
sig erfaringer.

Vestjyllandsudvalgets drevtræning er en
fantastisk mulighed for at komme til træ-
ning. Terrænlederne fortæller ejerne,
hvad der foregår.

Tilmelding og information om næste
træning: Niels Jensen, tlf. 8686 1300

Drev
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RUHÅREDE DVÆRG GRAVHUNDE

Drev

Jeg kommanderede „stå“, og „bliv stå-
ende“, løsnede ham, og sagde „fri“!
Afsted det gik. Godt 10 meter. Så
vendte han sig og så på os. Går det
her an? –Ok, så går vi da skovtur.
Han piskede godt 15 meter længere
væk. Drejede i en bue tilbage til os,
og fortsatte 30-40 meter i en anden
retning. Atter returnerede han, og
fortsatte i stedse større cirkler mens
vi begyndte at gå ud i terrænet!
Hurtigt gik det op for mig, at han
havde forstået, at i dag var det Kurt,
der som terrænleder var „overhun-
den“. Han gik forrest, og ofte fulgte
Neil ham lige i hælene…….. – altså
lige indtil…
Der stod vi 3 mand på en top med
udsyn, da drengen fik fært af noget,
og af sted det gak. Op ad en skrænt,
ind gennem nogle væltede træer, og
videre på den anden side og bagom
den næste bakke! Blot kom der ikke
et bjæf!
5-8 minutter ventede vi. Ikke en lyd.
Intet andet end skoven. Spændt sad
jeg ventende. Kurt spurgte, om jeg
var ved at blive nervøs?  „- Næ. Det
er dig, der er leder af denne seance.
Du kender til det. Så længe du tager
det så roligt, behøver jeg vel ikke ta-
ge på vej.“

Det var faktisk allerede her jeg fik
kritikken på hunden. Han lagde ud
med små søg og vendte tilbage, ind-
til det gik op for ham hvad det gik
ud på. Og for andre end mig, havde
det været ganske tydeligt, at han
havde fattet melodien, da han strøg
afsted.
Godt 10 minutter senere havde vi
dog stadig intet hørt, og Kurt be-
gyndte at fløjte efter drengen. Pejlet
blev atter slået ud, og beviste her, at
i et så kuperet terræn kan det kun
fortælle, at hunden er inden for ræk-
kevidde (godt 7 km)!
De øvrige grupper blev over radioen
informeret om at holde udkig efter
en tavs gravbasse med påsat pejl, og
over telefonen blev vores mand med
hund nr. 2, som på nuværende tids-
punkt stod tilbage ved bilerne, lige-
ledes orienteret.
Vi fulgte bakkerne rundt i den ret-
ning, som virkede mest naturlig, idet
vi var nået til den yderste  bakke, og
nedenfor åbnede et fantastisk land-
skab sig for os. Enge, marker og søer
i kilometervis.
- Idyllisk, hvis det ikke lige var for
den manglende hund!

Men så var det telefonen ringede!

Neil var såmænd bare spadseret
rundt om os, og tilbage til bilen,
hvor han var sat ind i sit bur. Forløst
travede jeg retur, og fandt ham lette-
re betuttet. Han måtte trækkes ud af
buret. Nærmest som „har jeg gjort
noget galt?“
- Et par gode ord, med medfølgende
godbidder, og han tøede op. Ska’ vi
ik’ prøve en gang til?
Efterfølgende samledes vi atter
hjemme i jagtstuen med vore med-
bragte madpakker. Dagen faldt sam-
men med sidste frist for tilmelding
til drevprøve i Ulvedal, og jeg havde
medbragt færdigudfyldt tilmeldings-
blanket hjemmefra, idet jeg i min na-
ivitet havde håbet på, at det nok
skulle gå, og som sådan gik det da
også godt. Bare ikke godt nok til at
stille op til en prøve!
Da klokken blev 18 sad vi atter
hjemme. Godt trætte. 620 km +
friskluftforgiftning havde tæret godt,
oveni en helt ny oplevelse!

Gravbasse-vuf
Neil & Levi

 Elvis og Niel


