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Emne: Opdatering og status på forskningsprojekt. 

 
Kære alle deltagere i Dansk Schweisshundeforenings ”Forskningsprojekt om hundens evner og adfærd i 
forbindelse med sporarbejde og oplæg til nye træningsmetoder, der øger hundens sporfasthed.” 
 
Tak for den interesse I har vist for projektet. Det glæder os meget, og fra bestyrelsens side er vi meget 
spændte på at komme igang. 
D. 7. marts blev der sendt en ansøgning til Aage V. Jensens Fonde sammen med en anbefaling fra 
Naturstyrelsen, der varmt støtter initiativet og giver projektet sin fulde opbakning. Desværre modtog vi et 
afslag i sidste uge, med en begrundelse om at have modtaget ekstra mange ansøgninger, hvorfor man 
havde valgt at prioritere til anden side. Unægteligt et lille slag i mellemgulvet, al den stund at Aage V. 
Jensens Fonde tidligere har støttet schweisshundesagen. 
MEN – op på hesten igen; d. 8. april sendte vi en ansøgning til Dyrevelfærdspuljen, hvorfra vi kan forvente 
at få svar i løbet af juni/juli måned, idet ansøgningsfristen løber til 7. maj, og man forbeholder sig ret til 3 
måneders behandlingstid. Så er vi uheldige, kommer vi først igang efter sommerferien.  
Indtil da har vi nu ikke tænkt os at sidde med hænderne i skødet, vi går igang med at søge andre fonde, 
hvor vi har 3 potentielle fonde i tankerne indtil videre, og så har jeg et par vildskud i ærmet, som jeg har 
tænkt mig at fyre af. 
 
Nogle af jer var med i Nymindegab, hvor vi lavede et forstudie i smellerteknikken, og hvor resultatet 
foreligger og sendt ud til deltagerne. For de af jer som ikke deltog i udskejelserne, kan jeg fortælle, at 8 ud 
af 25 hunde valgte det rigtige spor ud fra en smeller, som hunden blev præsenteret for, og ud af disse 8 
fortsatte de 4 ud til enden af det rigtige spor.(Alle spor krydsede hinanden ) For at jeg ikke skal skrive en 
længere afhandling, må I vente lidt endnu, før I kan læse et fyldestgørende referat i Schweisshunden.   
 
Som nævnt i oplægget på generalforsamlingen, og senere på nettet, skal der dannes to hold testekvipager: 
Et sporhold Øst og et sporhold Vest, og som nu der består af følgende hundeførere: 
Hold Øst: 
Dan Foglmann 
Tom Gerral 
Niels Christoffersen 
Kim Bennedsen 
Viggo Vind 
Ib Lund 
 
Sporhold Vest: 
Per Christensen 
Pia Mogensen 
Frederik Svndsen 
Malene Svendsen 
Sophia v. Binsbergen 
Peter Christensen 
Jens Brandt Andersen 
Steen Korsbakke 
Lene Brink 
Michael Ramlau 
 

mailto:ramlau@vestdjursnet.dk


Som I kan se er Sporhold Vest fyldt op; ja faktisk er der een deltager mere, som jeg desværre ikke har 
mailadressen på lige her og nu, (han skal nok blive informeret via mellemmand) og på sporhold Øst er der 
stadig et par ledige pladser. 
 
For at hunden har en fair change for at løse opgaven med at spore friskt vildt i et dyrehegn, ved at den 
bliver præsenteret for en smeller, er det vigtigt, at vi forbereder den ordentligt. Derfor har jeg udarbejdet 
en træningsmanual, der i øjeblikket ligger hos Björn Forkmann og Iben Meyer, begge Københavns 
Universitet, og som er de faglige kræfter i projektet, til vurdering og kommentarer. Træningsmanualen 
bliver ikke frigivet før startskuddet lyder til at sætte projektet igang, og det lyder ikke, før vi har tilsagn om 
financiering. Derfor må vi væbne os med tålmodighed lidt endnu. Så snart vi har nyt at berette, hører I alle 
naturligvis fra os. 
Har I spørgsmål I gerne vil have besvaret, er I altid vlkommen til at skrive eller ringe, fra i morgen aften og 
frem til mandag aften er jeg dog uden for Internettets rækkevidde, men ikke uden for mobilnettet’s. 
 
Endnu engang tak for jeres interesse, og I ønskes alle en rigtig god påske, samt gode oplevelser med jeres 
hunde. 
 
De bedste hilsner 
Michael. 
Dansk Schweisshundeforening. 
 


