En sporlæggers dag.
Her vil jeg prøve, at fortælle om, hvordan en dag som sporlægger forløber, før, under og efter prøven .
For 14 dage siden blev jeg kontaktet af Jan Herneth (sporkordinator) til prøven, som spurgte om jeg var
frisk på at lægge spor til IPO 3 DM i schæferhundeklubben kreds 4 d. 1 maj.
Ingen betænkningstid, så selvfølgelig et ja.
Aftenen op til dagen, skulle der pakkes ekstra tøj, regntøj, støvler, spormappe og diverse til selve dagen,
man skal jo være beredt, især på det danske vejr.
Selve dagen startede kl. 06.00, ens egen hund skulle jo også lige have lidt kvalitetstid, inden turen gik til
Roskilde, med mødetid kl. 08.30.
Vel fremme blev der holdt et briefingsmøde over morgenmaden, hvor der blev fortalt om ensartethed i
sporene, vinkler, længde, genstande og om,hvordan vi skulle forholde os over for deltagerne og
kommunikation med dommerne.
Sporet som skulle lægges: 600 skridt, 1 genstand efter mindst 100 skridt på 1 eller 2 langside, 2 genstand
vilkårligt, og sidste genstand for enden af sporet. 5 langsider, 4 knæk Ca. 90 gr.
Kl. 10.00 kørte vi i samlet trop ud til arealerne og delte arealet op til de 17 spor + reserve som skulle gås.
Første spor skulle lægges kl. 11.00 og derefter med et kvarters mellemrum. Kl. 16.00 var vi nået til det
sidste spor, og for mit vedkommende blev det til 16000 skridt.
Ved femtiden kunne man så vende snuden hjemad til en glad hund og kone og håbe på at deltagerne har
fået nogle gode point, og er tilfredse, for det er ikke meget man har mulighed for selv at se og høre, som
sporlægger.
Dagens team af sporlæggere bestod af: Sofie Rasborg, Tommy Corfitsen, Simon T. Larsen og Bjarne Jensen,
de sidste 3 fra Kreds 56. Sådan.
Det var så lidt om en sporlæggerdag, som jeg håber giver indtryk hvordan dagen forløber fra vores side.

Bjarne

