
Bestyrelsen har ordet 

Kære medlemmer. 

Så kom vinteren over os. Det gik hurtigere end ventet, for lige pludseligt var det koldt. Jeg synes ellers ikke, 

det er længe siden, jeg gik en hel torsdag aften efter et skadet rådyr i øsende regnvejr. Ja, hvem skulle tro 

at komme på eftersøgning, når regnen bare vælter ned fra himlen. Et par gæve jærgersmænd var blevet 

enige med lodsejeren om, at der var alt for meget råvildt på terrænet. Jeg var drivvåd helt ind til knoglerne. 

- Så hellere sne og frost. Det giver en helt anden oplevelse.  

Men her i den mørke tid er der dog en ting, man kan gå og glæde sig over. Det er nemlig, at man passerer 

årets korteste dag. Jeg så på fjernsynet, at vi går fra 6,5 timer til 18 timers dagslys.  

I foreningen har vi arbejdet videre med at finde på træningsmetoder, der kan være med til at gøre vore 

hunde endnu bedre til at holde det individuelle spor, den bliver sat til at følge. 

I 2010 overværede Finn Møller og jeg selv et foredrag i Sverige, der præsenterede et foreløbigt resultat i 

forbindelse med, hvor langt man var kommet med at uddanne schweisshunde efter ID-metoden. Fordi vi 

har forfulgt den teori i vores forening, ved vi i dag, at det er noget hunden lærer sig selv. Jo flere gange den 

har haft succes med at komme frem til et såret dyr, ved at følge den individuelle fært fra dyret, jo flere 

gange hunden har haft mulighed for at bide det sårede dyr i r.... , jo bedre har den lært sig, at det giver 

”pote” hvis man er vedholdende, og bliver ved med at følge den fært man optager på anskudsstedet. Den 

hund der evner dette, er også den hund med størst succes. 

Beviset for denne påstand blev leveret på årets sommerarrangement på Sødringholm, hvor Morten Larsen 

testede en unghund og en erfaren registerhund, ved først at præsentere en smeller for hunden (en klud der 

var tørret af i et sæt klove, som var brugt til at lægge ét spor ud af to), og derefter bad den om at følge det 

spor, der matchede.  I næste års udgave af Schweisshunden bringer vi en mere udførlig artikel om forsøget. 

Når vi nu er ved Schweisshunden, har vi besluttet i bestyrelsen, at vi vil sælge ud af de gamle numre, ved at 

tilbyde dem til halv pris. Med andre ord: Alle numre af Schweisshunden, der måtte være på lager frem til 

udgave 2010 tilbydes til kr. 50,-, og så vil vi også gerne sælge ud af varelageret for polo’er og kasketter, ved 

også at tilbyde dem til halv pris. Hold øje med hjemmesiden under ”Varekatalog” og hjælp os af med noget 

af det overskydende. Til nye læsere kan jeg oplyse, at vores årsskrift kun indeholder meget lidt 

prøveresultater, men til gengæld rigtig meget faglig stof. 

 

Til slut vil jeg gerne ønske alle vore medlemmer, deres familie og alle deres firbenede en rigtig glædelig jul, 

og et lykkebringende nytår. 

 

De bedste hilsner 

Michael Ramlau.  


