
Bestyrelsen har ordet, Februar 

Kære medlemmer. 

 

Jagtsæsonen er forbi for denne gang, og alle de legitimerede hundeførere kan nu læne sig en smule tilbage 

og bruge tiden sammen med familie og venner.  

Selv om det stadig er vinter, og året stadigt er nyt, er jeg sikker på, at mange allerede på nuværende 

tidspunkt har sat sig nogle mål for, hvilke prøver der skal bindes an med, og hvilket mål der skal opnåes, 

inden årets sidste prøve er blevet afviklet.  Jeg håber vi har mange i vores forening, der har sat sig 

Eliteprøven som mål. På opfordring fra sidste år, tilbyder vi i år også 40 timers spor. Klarer man det, kan 

man for alvor sige, at man har meldt sig ind i den danske elite inden for spordisciplinen.  

Jeg har sat mig for at undersøge, om hunden har lært sig selv smellerteknikken. Jeg lægger to spor, klods op 

ad hinanden, så det færdige resultat har form som et stort  T. Jeg starter med stilken, og så drejer jeg 

henholdsvis til venstre og til højre, hvor jeg bruger to forskellige sæt klove i færtskoene. Første tur bliver 

lagt med rådyrklove, anden tur med vildsvin, så det her i starten burde være let for hunden. Senere vil jeg 

gå over til at bruge to forskellige sæt klove fra den samme vildtart.  Det foreløbige resultat bekræfter min 

påstand. 

Jeg skal også nu og her minde vore medlemmer om, at generalforsamlingen står lige rundt om hjørnet. 

Lørdag d. 2. marts afholder foreningen den årlige generalforsamling på Fjeldsted Skovkro med start kl. 

09.00, hvor vi traditionen tro byder på en kop kaffe og et rundstykke, hvorefter vi starter den ordinære 

generalforsamling kl. 09.30. Vi håber naturligvis på at se dig, og beder dig huske at melde til hos 

foreningens kasserer fimoeller@bknet.dk så vi kan give kroen besked om, hvor mange gule ærter de skal 

lave til os. 

 

Held og lykke med din træning, og knæk og bræk til alle der vil prøve kræfter med prøvesystemet her i 

foråret. 

 

Michael Ramlau. 
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