
Bestyrelsen har ordet. 

Kære Medlemmer 

I ønskes alle en rigtig god sommer med masser af gode oplevelser, uanset hvor i landet eller verden i 

befinder jer.  For mit eget vedkommende går turen igen til Hanherred, hvor der skal grilles, dases og trænes 

hund. Den unge skal ha’ sidste afpudsning inden egnethedstesten, og den gamle skal ud i nye 

eksperimenter med smeller teknik og ID sporing. Nu gælder det T-spor med klove fra samme vildtart, så jeg 

har pakket en stor isoleret frysepose med råvildklove, der er bundet sammen parvis, så jeg kan holde styr 

på ”slægtskabet.” Efter ferien vil jeg lægge resultatet op på bloggen. 

Vi har lige overstået et bestyrelsesmøde, hvor vi har kastet de første tanker på bordet omkring vores næste 

kursus i Nymindegab, marts 2014. Vi går efter weekenden d.  29. – 30. marts med d. 22. – 23. marts som 

alternativ. Desværre kan vi ikke booke plads før i september, så derfor er vi ikke istand til at melde en 

eksakt dato ud på nuværende tidspunkt. For at kunne tilgodese en større del af vore medlemmer, har vi 

besluttet at sænke adgangskravet til, at deltagerne minimum skal ha’ bestået en 3 timers prøve med en 1. 

præmie, og du skal ha’ været medlem af foreningen i mindst to år. Samtidig vil vi opdele deltageren i 

kategorier, så sværhedsgraden ved sporarbejdet ude i terænnet svarer til hundens formåen (let – svær – og 

for de proffe’).  Med hensyn til Indhold i kurset vil vi fortsætte med at holde fokus på fastholdelse af den 

individuelle fært, men vi vil tage udgangspunkt i problematikker omkring råvildteftersøgninger.  

På den mere teoretiske side vil vi, ud over fastholdelse af den individuelle fært,  kigge ind til temaer 

omkring indlæring. I forbindelse med at få beskrevet et forskningsprojekt vi forsøger at få etableret, er vi 

kommet i kontakt med gode danske lærekræfter på KU-LIFE (tidligere Landbohøjskolen), som har 

eksperimenteret med vores kropssprogs betydning for hundens indlæring, eksperimenter med bagsporing, 

ligesom vi har tænkt på emner omkring den gamle hunds påvirkning af unghunden i indlæringsfasen. 

Da der ikke er ubegrænset plads i Nymindegablejren, har vi sat loft på deltagerantallet, hvor det er først til 

mølle princippet, der bliver gældende. Når vi kommer hen på efteråret, vil vi slå arrangementet op her på 

hjemmesiden med alle de oplysninger, du har brug for, for at kunne vurdere om det er noget du har lyst til 

at deltage i. Skulle du allerede nu ha’ fattet interesse, kan du jo starte med at sætte to kryds i kalenderen, 

og skulle du ha’ lyst men ikke opfylde adgangskravet, ja så er det bare om at få gjort noget ved en 3 timers 

prøve. 

Inden jeg slutter, vil jeg lige minde om at det er ved at være tid for tilmelding til Eliteschweissprøven d. 7. 

september i Nymindegab. Vi tilbyder både 20- og 40 timers spor, og vi håber meget på, at der kan indgå en 

udenlandsk dommer i dommerteamet. 

 

De bedste sommerhilsner 

Michael Ramlau. 

 

 


