Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. – 26. Marts 2011
Af Lene Marie Seitzberg
Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian
Seitzberg fra schweissudvalget været i Tyskland for at se en Spurlautprüfung (drevprøve). Med på turen var
også Lene Marie Seitzberg til at støtte med tysk korrespondance.
Turen gik til byen Schellerten i Harzen nær Hannover og Hildesheim. Vi startede fredag den 25. marts 2011
med at køre til byen Langede (ca. 20 km fra Schellerten), hvor vi alle skulle overnatte på et lille hyggeligt
hotel. Her mødtes vi også med formanden for den tyske Beagle Klubs schweissudvalg Christian Camacho
Sween, og vi spiste sammen fredag aften, hvor vi hyggede os og fik udvekslet erfaringer om både den
danske og tyske beagle klub.
Vi spurgte ind til, hvordan en Spurlautprüfung foregik og ikke mindst hvor lang tid prøven ville tage, idet vi
skulle hjem til Danmark i ordentligt tid igen lørdag eftermiddag. Christian svarede, at prøven kunne tage
lige fra 45 minutter til 8 timer, så det var nærmest umuligt at sige noget om på forhånd. Det afhang meget
af, hvor mange harer der var i området og hvordan dommerne vurderede hundene til prøven. I dette
prøveområde var der dog mange harer, så der var en god chance for at vi var hurtigt færdige. Christian
fortalte også, at man ikke i forvejen kan træne til en Spurlautprüfung. Dette skyldes, at harerne render frit
rundt i naturen, og til prøven ønsker dommeren at se hundens naturlige adfærd og reaktionsevne.
Lørdag morgen efter morgenmaden kørte vi til Schellerten, hvor prøven foregik. Mødestedet for prøven var
på en stor gårdsplads. Prøvelederen bød velkommen, men der var ingen jagthornsblæsere til stede som vi
kender det fra de danske schweissprøver. Dog havde Brian taget sit jagthorn med fra Danmark, så Brian
blæste signalet ”Jagt Begynd” i den danske udgave (den findes også i en tysk udgave, som Brian dog ikke
kendte).
Det var ikke nødvendigt at køre fra gårdspladsen til selve prøvestedet, da dette kun var et par gader væk.
Alle prøvedeltagere, dommere og tilskuere gik derfor i samlet flok hen til en stor mark i udkanten af byen.
Her blev de 8 prøvedeltagere først kaldt hen til en markvej, og blev kaldt frem til dommeren én efter én.
Alle hundene skulle først igennem en skudprøve inden den egentlige Spurlautprüfung gik i gang. Det var
interessant at følge hundenes adfærd på skudprøven. De fleste hunde var ligeglade med affyringen af
skuddet , og snuste i stedet interesseret rundt på marken. Enkelte hunde var dog mere forsigtige. Fælles for
alle hundene var, at de mere eller mindre frivilligt kom tilbage til hundeføreren, når de blev indkaldt – dette
skulle vi lige straks erfare, at det alligevel ikke var helt så let som det så ud.
Videre gik det hen ad markvejen til en meget stor mark, hvor den egentlige Spurlautprüfung foregik. Der
var i alt 3 dommere til at bedømme hundene. I starten syntes vi, at det var mange dommere til kun 8
hunde, men vi fandt hurtigt ud af meningen med det, idet dommerne skulle stå spredt på marken for bedre
at kunne observere hundenes adfærd. Deltagerne, dommerne og tilskuerne skulle alle gå på en nogenlunde
lige linje henover marken. Marken grænsede i højre side op til en større hovedvej med en pæn mængde
trafik. En beagle blev sat på sporet i nærheden af vejen og det var derfor med nerverne uden på tøjet, idet
haren løb i retning af hovedvejen. Heldigvis nåede beaglen at standse ved en grøft mellem marken og
hovedvejen, og beaglen blev herefter indfanget af ejeren. Alle åndede lettede op og videre gik det over

flere marker, og vi nåede også at se 10 rådyr stå længere fremme. Det blæste lidt, og derfor var det nogle
gange svært at høre, om hundene gav lyd fra sig på sporet. Dommeren rakte en arm i vejret for at markere,
når hunden gav lyd fra sig.
Det var overraskende nok ikke alle beagler der med det samme gav lyd fra sig, når de blev sluppet løs på
sporet. Nogle hunde optog ikke sporet med det samme, men snuste bare rundt på marken i stedet for. Her
kunne man så godt tro, at løbet så var kørt for den prøve, men der var stadig chancer tilbage. Dommerne
holdte undervejs også samråd for at vurdere, om alle hundene havde haft chancer nok. Dommerne
besluttede, at der skulle gives to hunde et sidste forsøg, og heldigvis var der stadig mange harer i området
til, at hundene kunne få gennemført sporet.
Prøven varede i alt to timer, og efter en rask gåtur tilbage til gårdspladsen, kørte vi alle hen til en kro
(Gasthaus) for at spise frokost og for præmieoverrækkelse og afslutning af prøven. Midt på eftermiddagen
kunne vi igen sætte næsen hjemad mod Danmark, og alle var enige om at det havde været en god
oplevelse at se en Spurlautprüfung og ikke mindst at lære den tyske Beagle Klub nærmere at kende. Vi ser
frem til det videre samarbejde med den tyske Beagle Klub.

FAKTABOKS
Hvad er en Spurlautprüfung?
En Spurlautprüfung er direkte oversat til dansk ”en sporprøve med lyd”. Det er en drevprøve, hvor der søges
efter levende harer. Harerne gemmer på marken, og man afsøger marken ved at gå i en kæde. Hvis en hare
pludselig dukker op, skal hundeføreren være hurtig og holde sig klar til at blive kaldt frem til dommeren.
Dommeren påviser stedet, hvor haren er kommet fra, og beaglen skal herefter slippes for at løbe efter haren.
Beaglen skal gø / give lyd fra sig fra start og 400 meter frem. Herefter kan det være svært at høre lyden
afhængig af afstand og vindforhold. Dommeren kan give hunden op til 3 chancer i alt, så hvis hunden ikke
opsøger sporet i første omgang, er chancen der stadig i anden og tredje omgang.
Hvad er en skudprøve?
Skudprøven foregår således, at hundeføreren først slipper beaglen løs på en mark, hvorefter der bliver affyret
et skud fra en haglbøsse. Skuddet kan affyres ned i jorden for at dæmpe lyden. Imens observerer dommeren
hundens adfærd, og dommeren skal på et bedømmelsesskema påføre graden af, hvor skudsikker hunden er.
Det er efter tyske regler kun nødvendigt at gennemføre skudprøven én gang, og så snart hunden har bestået
skudprøven, behøver man ikke at gå til prøve igen. Når man senere hen melder til enten en Spurlautprüfung
eller Schweissprøve skal man blot vedlægge dokumentation for den beståede skudprøve.
Kræves der jagttegn til en tysk Spurlautprüfung eller schweissprøve?
Ja, gyldigt jagttegn er et krav for at kunne deltage i en tysk Spurlautprüfung eller schweissprøve. Dette
skyldes, at beaglen i Tyskland bruges til jagt i langt højere grad end man gør i Danmark, og de jagtlige
egenskaber er derfor også af væsentlig betydning i opdrættet af de tyske beagler.
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