Beagle SM 2017
Vi samlades söndag kväll på Tånga heds mäss. Det intogs lite mat och därefter lottades marker
och domare ut. Hundägare och vägvisare fick träffas så att man kunde förbereda inför
morgondagen. Med Christer Hagel och Stig Bertilsson vid rodret samt med Uno i köket kändes
det ganska tryggt.
Efter en rejäl frukost så bar det då av ut i provmarkerna. -7 och rejält med rimfrost gjorde dagen
spektakulär. Man skulle också live rapportera under dagen så att det gick att följa provet från
hemsidan.
Vid kvällens kollegium diskuterades nya reglerna, framförallt poängbedömning men man kom
fram till att det var bäst att följa regelboken även om det kunde kännas ovant.
Resultat första dagen. 1+1, 1+2, 1+3, 2+2, 2, 3, hare.
Själv dömde jag (Torkel) vid sjön Säven vilket på kvällen utmynnade i denna limerick.
”Det finns en hare vid Säven
Som är listigare än själva räven
På en kort liten stund
Lurar han bort en hund
Kvar står husse och hytter med näven”
Andra dagen var det plusgrader men omslaget kom på morgonen så även denna dag var det
svårt för hundarna.
Men det är ju Sveriges bästa hundar och de flesta visade att det går att hålla igång en hare även
om det är lite besvärligt.
Det blev ett spännande kollegium på kvällen. Papper och penna fick beordras fram och därefter
kunde poängen justeras på datorn så vi till slut kunde få fram en prislista.
Hundägarna hölls på halster och prisutdelningen hölls först efter maten, det hördes många
suckar från förväntansfulla hussar och mattar under måltiden.
Resultat andra dagen. 1+2,4x1,2,3. Totalt 9 ettor 6 tvåor och 3 treor, allt på hare.

Ett stort tack till alla som hjälpte oss att få till ett riktigt bra SM.
Markägare med fantastiska harmarker, alla hundar hade uppe hare bägge dagarna.
Kunniga vägvisare, domare från andra klubbar, Christer & Stig med de kamerala, sponsorer
samt alla ni andra som har hjälpt till.
Återigen ett stort tack från västsvenska beagleklubben genom Torkel Olausson.
PS Det är mycket elektronik inblandat i dagens jaktprov, så på förekommen anledning tillkom
denna dikt under kvällen.
Före jaktprov så kommer det mejl
Kvällen innan då fick man en ale
Haren osedd skall bli
När han skuttar förbi
Därför jägarna ser på sin pejl.

