
Bestyrelsen har ordet december 

Kære medlemmer. 

Årets korteste dag er passeret, og dermed kan vi igen se frem mod dage, der bliver længere, samtidig med 

at julen så småt begynder, og der dufter af brunkager, vaniliekranse, varm gløgg og rissengrød. 

Livet i foreningen har været relativt roligt, og så aligevel ikke helt. Vi har endeligt fået skaffet penge nok til 

at komme igang med vores efterhånden meget omtalte forskningsprojekt. GPS-halbåndene er leveret, og 

de er blevet testet at de også virker under danske himmelstrøg. De har hængt i et træ hen over weekenden, 

og så sent som i dag, har jeg fået bekræftet, at data bliver overført uden problemer. Halsbåndene er 

designet så de opsamler 8 logninger, hvorefter der bliver sendt en SMS til en server på fabrikken i Tyskalnd, 

hvor de kommer fra, med de 8 opsamlede logninger. Så længe de er i hvile, logger de positionen hver halve 

time, men når vi skal igang med sporingen, kan de, via SMS den modsatte vej, programmeres til at logge 

hvert 8. sekund. Smart. Halsbåndene bliver monteret på dyrenen lige i starten af januar, og så er der kun 

tilbage at komme igang. Det skal blive spændende.  

I forbindelse med opstarten blev der sendt en pressemeddelelse ud til alle foreninger og instanser, som 

kunne tænkes at have interesse i projektet. Det har ført til at DCH har bragt meddelelsen i sin fulde ordlyd i 

deres medlemsblad, lige som videnskab.dk har skrevet om det på deres hjemmeside. Du kan finde DCH 

bladet på DCH’s hjemmeside.   

I vores nye handlingsplan for 2014 til 2018 har vi blandt andet skrevet at bloggen skal omdefineres. Bliver 

der en ledig stund, sker det mellem jul og nytår.  Som det kan ses, har jeg forsøgt mig med nogle emner, 

som jeg havde håbet på, kunne sætte noget faglig debat igang. Det er ihvertfald planen at emnerne på 

bloggen skal afspejle de aktiviteter, der udfolder sig hen over året, både hvad angår eftersøgninger, såvel 

som prøveverdenen. Skulle der komme rigtig vinter i januar måned, hvor vi stadig kan komme på 

jagteftersøgning, vil jeg forsøge at samle stof til et oplæg om sporing under vanskelige vejrforhold.    

Fra bestyrelsens side vil vi ønske alle vore medlemmer en rigtg god jul, og et godt nytår, hvor vi er klar til at 

tage fat på nye udfordringer. 

 

Michael Ramlau 

 


