
 

 

Bestyrelsen har ordet.  

Falster under vand.  

Efter at have fået ca. 280 mm regn i løbet af juli og halvdelen af august måned (1500 m2 vandspejl i haven!) er 

jagtsæsonen igen nært forstående. De ca. halvanden måned der er gået imellem bukkejagtens afslutning og nu 

hjortejagtens begyndelse er velsagtens brugt til at restituere samt få sat nogle ting på plads som måske ikke rigtig 

lykkedes under bukkejagtens eftersøgninger. 

Mange har brugt tiden på spor- og schweissprøver og her midt i august er der ansøgningsfrist for de af jer der har 

mod på at søge optagelse i schweissregisteret. Der er stadig 2 prøver tilbage i denne sæson, nemlig prøven den 31/8 

i Nordjylland (1000m 20/40 t) og så foreningens eliteprøve den 10/9. 

Med hensyn til afvikling af prøverne er der efterspurgt en prøveledervejledning som kort og præcist vil beskrive 

papirgangen i forbindelse med afviklingen af prøverne således at både kassereren, webmaster samt DKK kan få de 

relevante oplysninger til tiden. 

Der er koordinatormøde senere på måneden og der skal vi bl.a. planlægge hvem der evt. skal indkaldes til efteråret 

kvalifikationstest. Så jeg håber at se rigtig mange ansøgninger fra foreningens medlemmer. Endvidere vil der for 

schweisshunderførernes vedkommende bliver orienteret mere om beklædningsudvalget og udvalget omkring 

trafikeftersøgninger.  

Som afslutning vil jeg lige minde om… 

Foreningens sommerarrangement som er nært forstående og den endelig tilmelding er her den 14/8 (der er 

stadigledige  pladser). Så har du tid er en mulighed for godt socialt og fagligt samvær i gode rammer i det vestjyske. 

Se under ”arrangementer” her på hjemmesiden. Det overordnede tema er SPORFASTHED, og det praktiske 

sporarbejde både lørdag og søndag vil indeholde mange planlagte udfordringer med afledningsfært fra både arter og 

individer. Vi har fået tildelt det mest kronvildttætte område i Klosterheden, så ud over de planlagte forhindringer vil 

der helt sikkert også opstå uventede situationer med frisk afledningsfært. Et godt program, som kan appellere til 

både legitimerede hundeførere og generelt sporinteresserede. 
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