Referat fra dommersamling lørdag 30 august 2014.
Årets samling ble denne gangen lagt til Rennaker i Skogn. Vi har aldri forsøkt oss med
dommersamling så langt sør i vårt distrikt tidligere. Terrenget ligger meget sentralt og er lett
tilgjengelig med rikelige muligheter for observasjoner.
Vi møttes kl. 07.00 og vi hadde planlagt å slippe hamiltonstøveren Kolåsens Troll som eies av
Nils Bøhn. Det var tørt føre og veldig stigende temperatur utover dagen. Kanskje ikke de
beste prognosene men mulighetene var absolutt tilstede fra morgenen av. Det har vært
mange observasjoner av harer i flere storleker her i løpet av seinsommeren men også godt
med rev og mye hjortevilt.
Troll kom kjapt i fot, og uttak skjedde så vidt innenfor hørehold for de fleste av oss etter 15
min. Eier var veldig i tvil om det det var rev eller hare som Troll hadde tatt ut men han var
den første som fikk bekreftet at det var hare, på en sidevei. Haren, en liten seinsommerunge
fikk vist seg fram på skogsbilveien flere ganger i løpet av formiddagen.
Det ble flere muligheter for diskusjon om tapsarbeid, målbruk i tap, mål mm. Vår eminente
redaktør i tidsskriftet «Harehunden» var som alltid på hugget og fikk filmet noen fine bilder
underveis i losen.
Troll gjorde en kjempejobb for dagen, tatt i betrakting så tidlig i sesongen, meget tørt og
vanskelig var det slik vi vurderte det.
Rune Hedegart hadde etter oppmoding forberedt for dommergruppen en rekke spørsmål
som vi i felleskap diskuterte. Det ble også en gjennomgang av de nye jaktprøvereglene som
er gjeldende fra kommende prøvesesong.
Vi koste oss med bål, grilling og kaffekoking i et strålende vær.
Vi takker Nils for at vi fikk legge samlingen til Rennaker og kanskje får vi komme tilbake hit
ved en senere anledning også.
Det er et stort tankekors at ikke flere av våre jaktprøvedommere klarer å prioritere en
formiddag for dommersamlingen og dommergjerningen.
Ref: Sekr.

