
Kære medlemmer. 

Det er ved at være et stykke tid siden, jeg sidst har skrevet på denne side, så når nu året er ved at nærme 

sig sin afslutning, er jeg sikker på at I er enige med mig i, at det er ved at være på tide. 

 

En stor del af året er gået med anden del af det forskningsprojekt, vi satte igang for efterhånden noget tid 

siden. Det har været en pæn stor mundfuld at få gennemført, og det har også været en pæn stor opgave for 

de involverede hundeførere. Vi startede med at rekvirere 60 ekvipager fra hele landet. Disse blev delt i et 

øst- og et vesthold, som igen blev underopdelt i tre grupper med hver deres træningsmanual. (3 manualer 

ialt, ikke 6). Samtidigt blev der oprette Facebook-grupper for de tre ligesindede teams, hvor hundeførerne 

hver især lavede træningsmanual, og hvor de delte informationer, spørgsmål, svar og sågar lagde små 

videoklip op af deres træningspas. Ekvipagerne skal have stor ros for den flid og entusiasme, der blev lagt 

for dagen.   

Efter sommerferien blev en del af ekvipagerne testet på et 400 meter spor med overgang fra blødt til hårdt 

underlag. Iben Meyer, som har stået for den praktiske del af forsøget, er i skrivende stund ifærd med at 

analysere på både træningsdagbøgerne, og de afsluttende sporinger.  

Sideløbende har vi haft en studerende fra KU til at gennemføre en undersøgelse af sammenhængen mellem 

mentalitet og sporevne hos hunde, der har vist forskellige niveauer af sporevner på sporprøver. Således har 

vi forsøgt at undersøge, om hunde, der klarer sig godt på sporprøver ser ud til at have en anden type 

mentalitet end hunde, der klarer sig mindre godt på sporprøver. Ligesom en stor gruppe hundeførere har 

udfyldt et spørgeskema, herunder også en stor gruppe fra Dansk Schweisshundeforening, som på den måde 

har bidraget til undersøgelsen, har også sporinstruktører besvaret spørgsmål,  hvor de har bedømt de 

hunde, de har haft på sporkurser eller til prøve. Således blev det en mere objektiv undersøgelse, og ikke 

kun basseret på hundeejerens egne oplevelser. 

Vi regner med, at der kan præsenteres et resultat af hele projektet en gang i det nye år 2017. 

 

En anden sag, jeg personligt har været optaget af, er Anne Egedes artikel i årets udgave af Schweisshunden 

om at lære hunden at markere for schweiss. Artiklen fangede min interesse, så jeg satte mig for at lære min 

hund denne egenskab hen over sommerferien. Jeg vil ikke påstå, at jeg kom hele vejen til mål, for jeg havde 

svært ved at holde hundens opmærksomhed i en længere periode, selvom jeg havde fundet husets absolut 

bedste godbidder frem. Ost, pølse, kylling, ja hele det gastronomiske køkken var fremme som belønning.  

Lige som jeg troede, at nu havde hunden fattet melodien, ja så virkede det ved næste gennemgang som 

om, den aldrig havde prøvet det før. Det kunne være interessant at høre fra jer medlemmer, om der er  



nogen af jer, der har gennemført træningsforløbet som beskrevet af Anne, og hvad resultatet blev af jeres 

anstrengelser.  Jeg opretter et emne på Bloggen, så I kan skrive tilbage med jeres oplevelser.  

Årets sommerarrangement blev afholdt i det nordjyske. Campingpladsen i Rødhus på den jyske vestkyst 

stillede faciliteter til rådighed. Det ligger bestyrelsen meget på sinde at der sker nytænkning i forbindelse 

med den praktiske del, hvor vi er i terrænet med hundene. Dette års arrangement opfyldte så rigeligt dette 

krav, med sporlægning i udfordrende terræn, demonstartion af en lidt anderledes måde at gennemføre en 

eftersøgning på, og videreudvikling af mentaltest af hundene.  Her tænkes især på afprøvning på Jens 

Christians vildsvineatrap. Tak til arrangørerne for en veltilrettelagt weekend. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår. 

 

 

De bedste hilsner 

Michael Ramlau    

 

  


