Kåring 23. februar i Maribo
Lørdag den 23. februar blev jeg vækket meget tidlig, i betragtning af at det var lørdag. Det viste
sig, at min ”papfar” havde planlagt en længere køretur, til et sted der hedder Maribo. Nu gik det op
for mig, at træningen denne dag, skulle foregå et nyt sted. ”Papfar” kaldte det en kåring, men hvad
er forskellen? Jeg aner det ikke.
Vi startede i skoven med rundering(øv 8). Herligt med en ny skov, så jeg fik travlt med at komme
rundt over det hele. Tror ikke ”papfar” var helt glad, syntes han råbte mere en normalt. Dommer og
figurant var dog tilfredse, for de sagde OK 
Så skulle vi ud på en mindre køretur for at finde en mark, hvor der var lagt nogle spor(øv 7).
Utroligt, at de har grønne marker dernede, de sidste mange spor derhjemme er gået på hvide
marker! Det blæste en meget god vind ude på marken, men det generede nu ikke mig, så jeg
udarbejde et næsten helt perfekt spor og igen var dommeren tilfreds.
Herefter gik turen ind til en grøn(!) plæne inde i Maribo. Her var der lidt læ for alle de forfrosne
mennesker, der fulgte med. Her skulle vi så gå lydighed(øv 1-4+6), hvilket gik meget
godt(skævsidninger). Dommeren kunne derfor uddele endnu et OK til os. Havde nu forventet en
køretur tilbage til klubhuset, men nej, der var pludselig en forbryder der var løs. ”Papfar” oplyste, at
jeg ville afstå, men jeg tror heller ikke han havde set hvor stor forbryderen var! Så jeg holdt bare
godt fast i ham(måske med et lille ekstra bid). Da vi ventede på at dommeren kom tilbage for at
sige OK, viste forbryderen sig igen. ”Papfar” sendte mig af sted og jeg var næsten nået derud, da
forbryderen forsøgte, at skræmme mig med et skud fra en lille pistol. Men jeg fangede ham og
holdt igen fast indtil ”papfar” kom. Dommeren sagde endnu engang OK.
Nu kørte vi endelig retur til klubhuset. Her kom jeg kun ud af bilen, for at lave et lille spring(øv 5) og
dommeren sagde et sidste OK. Når jeg siger et lille spring, er det fordi jeg har vist at jeg kan
springe ud af hundegården, hvor siderne er 180 cm høje!
Resultaterne blev følgende:





Heidi Thørner / Luffe
Svend Erik Hansen / Dino
Karsten P. Nielsen / Soba
Jørgen Pedersen / Nito

102,8 p
104,0 p
104,3 p
106,7 p

Den sidste deltager klarede ikke skærene denne gang.

Soba(blandt venner kaldet Sjak)

