
Maj 2013.                                                            

Hvem kan ikke glæde sig i denne tid. Langt om længe ser det ud til, at der er 

mere varme på vej. Vi har i alt for lang tid haft sne og kulde, alt er vel 2 – 3 

uger forsinket, selv rådyrene står flere steder stadig i spring. 

Mange spor er gået, og flere skal gås. Mange prøver er blevet afviklet, og 

flere venter på jeres tilmelding. Rigtig mange har bestået med et flot 

resultat, men nogle må tage en tur mere med dommeren som observatør. 

Sådan er det. Vi kommer ikke uden om, at dem som gør det godt, som regel 

også er dem, som har trænet meget. 

Vi er rigtig mange, der glæder os til den 16. maj. Endelig skal vi ud med vores 

nyindskudte riffel, og se om der skulle komme en buk frem; og måske er den 

lige så stor, som den vi drømte om ;-)).                                  

Lige meget hvad, så er der rigtig mange smukke oplevelser derude en tidlig morgenstund eller en sen 

aftentime lige før solnedgang. 

Vi er nogle stykker (nok ca. 175), som ikke kommer til at sidde der ude hele dagen; men I skal ikke have 

ondt af os. Jeg kender ikke nogen schweisshundefører, som ikke glæder sig til at mobilen ringer, og som får 

mulighed for at eftersøge, eller kontrollere om dyret er ramt, eller der er skudt ved siden af.                                                      

Nogle har fået en ny hund, og det er altid spændende at se, om den lever op til de store forventninger, man 

har til den. 

En anden ting der fortæller, at det snart er bukkesæson, er at Schweisshunden 2013 nu er afleveret til 

posthuset. Men husk, hvis ikke I modtager Schweisshunden en af de nærmeste dage, kan det være fordi, I 

har glemt at betale kontingent. Schweisshunden bliver jo først sendt, når kassereren har modtaget 

kontingentet. 

Har I har brug for hjælp til at komme i gang med sportræning - det kan være helt fra nul og på vej mod en 3-

timers prøve eller på vej mod en 20-timers prøve - så kontakt en af vores formidlere, de vil hellere end 

gerne hjælpe. Vores kurser bliver som regel lavet efter behov, så tøv ikke med at ringe og fortælle, hvad vi 

kan gøre for dig. 

Knæk og bræk. 

Jørgen Olsen 


