RETRIEVERNES APPORTERINGER PÅ DANSKE HERREGÅRDSJAGTER
Arrangement:
Dansk Retriever Klub, region Nordsjælland deltager i Hillerød Kommunes mange arrangementer
søndag den 3. juni 2018 i forbindelse med kommunens indvielse af Nationalpark Kongernes
Nordsjælland.
Arrangementet finder sted den 3. juni i perioden kl. 13:00 – 14:30 på området ved Badstueslottet.

Program:
Retrieverapporteringer!




Jagthornsignaler!

Zøfting-/Gavnø vildtpølser!

Der startes med en simuleret jagtparole, hvor jagtherren kort oplyser om dagens program,
og der blæses nogle jagthornsignaler af én- eller flere jagthornsblæsere fra Hillerød
Jagtforening.
Herefter bevæger jagtselskabet sig til første såt. Såten blæses på og skydningen (burde)
begynde, men af hensyn til omgivelserne, vil vi undlade at afgive skud med løst 6 mm
signal ammunition. Der indledes først apporteringer af det nedlagte vildt (dødt vildt fra
fryseren, som er optøet), når såten er blæst af. Denne disciplin kaldes i fagjargon: FRIT
SØG. Der apporteres med hunde fra 4 af retrieverracerne, nemlig labrador, golden,
flatcoated og chesapeake (curly coated er ikke repræsenteret).







Herefter bevæger jagtselskabet sig til anden såt (og sidste såt), hvor de enkelte hunde skal
MARKERE og helst uden hjælp fra fører, straks bringe den nedlagte fugl direkte til førers
hånd. Under denne såt vil vi også prøve med en mere spektakulær apportering, hvor
hunden markerer en dødskudt fugl, men hvor der lige som hunden skal til at bringe sin
markering, bliver råbt anskydning i en anden retning. Herefter skal hunden gerne være i
stand til med en DIRIGERINGS anvisning, at bringe anskydningen til førers hånd, inden den
tidligere markere fugl bringes.
Herefter begiver jagtselskabet sig til jagtparaden ved Badstueslottet, hvor det nedlagte
vildt i rangorden placeres i en fin firkant af grangrene. Af hensyn til brandfaren ved
Badstueslottet, undlades ildfakler i granfirkantens 4 hjørner. Jagthornblæserne blæser
strofer for de enkelte vildtarter på paraden, og der afsluttes med ”jagt forbi”.
Afslutningsvis serveres gratis smagsprøver af:
SLAGTER ZØFTING VILDTPØLSER – GAVNØ VILDTPØLSER,
(så længe lager haves). Pølserne er fremstillet på Gavnø Slot af slagter Zøfting, der tidligere
havde den kendte slagterforretning på Søndre Jernbanevej i Hillerød, af vildt, der er
nedlagt på Gavnø´s arealer.

Tovholder og kontaktperson:
Peter Schou Andersen
Smedievej 103, 3400 Hillerød
Tlf. 48 25 01 22 eller 20 29 52 36

