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Det er nok ikke for meget at sige, at schweisssommerlejren er et af sommerens højdepunkter 

hjemme hos os. En hel weekend sammen med dejlige hunde og rare hundefolk. En weekend hvor vi 

går spor i fremmed terræn og lærer af erfarne og engagerede hundeførere. Når vi ikke er på sporet 

taler vi med og om vores hunde og alle lytter med stor interesse. 

 

I år mødtes vi i Bækmarksbro ved Klosterheden i Vestjylland. Hundefolket var mødt talstærkt frem, 

60 mennesker og 32 hunde. Herligt! 

 

Fredag aften var der fælles hygge og snak om, hvad vi hver især havde bedrevet siden sidste år.  

 

Lørdag morgen, efter et iskoldt brusebad, blev der blæst til samling og alle mand så Dannebrog 

stryge til tops. Vi fik serveret et overdådigt morgenmåltid, hvor vi som altid nød Britas 

motorbøllesyltetøj. 

 
Herefter bød formand, Michael Ramlau, velkommen og præsenterede os for weekendens tema, 

sporfasthed. At hunden kan følge et bestemt spor, uden at lade sig aflede.  

 

Michel fortalte endvidere, at Finn og han havde været i Sverige for at lære om ID spor, sportræning 

på individ. Også her meldte ordet sporfasthed sig. Vi hørte om, hvordan hunden detekterer, adskiller 

og identificerer en duft, hvordan den i en kop kaffe med mælk, kan adskille mælkefærten fra 

kaffefærten, om hvordan hunden kan blive specialist i op til 15 forskellige færter. Vi så et filmklip 

med Amy der udredte spor lagt med færtsko på stranden, fra klitterne og ned i det fugtige sand. Vi 

hørte om Finn, der har gået spor på eget blod og som har mere hjemme i fryseren. Ja, alt er muligt 

når man har en snude. 

 

Herefter blev vi præsenteret for Morten A. Larsen. Morten er cand.scient. i molekylærbiologi og har 

forsket i hundens evne til at detektere cancersygdomme hos mennesker. Morten fortalte om, 

hvordan man kan benytte hunde til screening af brystcancer, lunge, hud og ovariecancer. Hunde har 

færre falsk positive i forhold til f.eks. mammografi. Vi hørte også om genetisk fært, om hvordan 

hunde kan lave slægtsgenkendelse på mennesker via lugten. Ved ID spor skal hele materialet 

komme fra samme individ, blod, klove og skind for at opnå sporfasthed. 

 

Vi skulle have frokost inden vi drog ud med hundene og der blev vi ikke snydt, der var pålæg, 

nybagt leverpostej med bacon, vildtgryde og oste.  

 



Heden var fantastisk smuk. Så meget natur på et sted, det så uendeligt ud for en københavnersnude 

som mig. Alle fik gået spor med deres hunde, som markerede pürchtegnene undervejs og vi havde 

en dejlig og lærerig eftermiddag i skoven og på heden. 

 

Lørdag aften var der festmiddag. Køkkenholdet havde for alvor rullet sig ud og grillet rådyr, dådyr, 

krondyr og flæskesteg, de havde lavet flødekartofler, brune kartofler, flutes, alskens salater og 

dessert. Det var overdådigt og velsmagende. 

 

Ved kaffen fortalte Brian meget spændende og engageret om mårhunden. Brian stod også som 

arrangør af bæverturen, der var et arrangement for dem der gerne ville se andet end hunde, og 

deltagerne var meget begejstrede for turen, selvom de ikke fik set en bæver. 

 

Søndag morgen var vi klar til at komme ud og gå spor igen, men her gik det knap så godt for vores 

hold. Vores spor var lagt uden blod, med knoglestumpen i færtskoen og efter en nat med 11mm 

regn måtte vi alle melde pas og bede schweisshundeførerne om at udrede sporet med deres hunde. 

Deres hunde arbejdede koncentreret på opgaven, og udredte sporet perfekt. 

 

Klikkertræningen er ved at vinde indpas hos schweissfolket. Det var interessant at se hvordan 

hundeførerne arbejder med klik og beløn ved bl.a. lugtdiskriminering og markering af sårleje. Jeg er 

meget interesseret i denne form for træning, da jeg har klikkertrænet min weimaraner de sidste 7 år 

og er i gang med en 1½ år lang uddannelse til klikkerinstruktør. 

 

Klikkertræning kan bruges i mange situationer. Min ægtemand er en dejlig mand, men han har sine 

begrænsninger. Igennem årene har jeg været meget træt af at hans snavsetøj altid lå ved siden af 

sengen, jeg har valgt ikke at tage kampen op med ham på dette område. I stedet tog jeg klikkeren, 

en tallerken med Nettos små frikadeller og hunden og gik ind til bunken i soveværelset. Inden der 

var gået 3 minutter havde hunden forstået, at hun skulle samle mandens snavsetøj op og da der var 

gået en uge kunne hun samle vasketøjet op og smide det ud i vasketøjskurven, i fuld fart og med høj 

haleføring. Og hun gør det stadigvæk med glæde. 

 

Tilbage til schweisssommerlejren. Efter frokost blev hundene præsenteret for vildsvin, et skind med 

tryne og øjenhuler, der stod gemt i buskadset, med en mand bagved der trak i nogle snore der fik 

skindet til at bevæge sig, sådan en slags Pinnochio-vildsvin. De fleste hunde var utrygge ved dyret, 

de gøede og sprang væk, nogle få (dum)dristige hunde var lige ved at ryge på dyret. 

 

Efter vildsvinet kom weekendens sidste udfordring. Hundene skulle hetze et dyreskind på en eng.  

Hundene (og vi andre) var oppe at køre efter kontakten med vildsvinet. Vi stod i en lang kø og 

ventede på vores tur, nogle af hundene blev meget ophidsede af at se ”dyret” blive trukket af sted 

for fuld fart imens en hundekollega styrtede bagefter. Gibson, det livsglade dyr, rev sig løs og 

spænede efter skindet udenfor nummer, med sin 10m. lange orange line flagrende efter sig, imens 

Finn trillede rundt i græsset og forgæves prøvede at kalde kræet til sig. En god og sjov slutning på 

en dejlig weekend. 

 

En speciel tak skal rettes til køkkenholdet, som med sit kæmpe arbejde gjorde det muligt for os at 

arbejde så meget som muligt med hundene, uden at skulle tænke på andet i pauserne, end at spise 

den dejlige mad. 

 

Det var en dejlig weekend med gode foredrag og spændende udfordringer på sporet og i lejren. 

Arrangørerne af dette års schweisssommerlejr har gjort et fantastisk stort arbejde for at alle skulle få 

en interessant og lærerig weekend. Vi blev mødt af positive og engagerede folk over hele linjen. Det 

var en fantastisk oplevelse, at gå spor på den jyske hede og vi vil gerne komme igen. 

 



 

 

 


