
Bestyrelsen har ordet juni/juli. 

Kære medlemmer. 

Så er vi igen fremme ved sommeren, og uden vi har opdaget det, begynder vinterbyggen at blive gul. Der 

begynder så småt at dufte af sommer derude. Bukkejagten er ved at være forbi, og for mit eget 

vedkommende er det ikke blevet til mange timer i tårnet eller i stigen. I starten af bukkejagten går næsten 

al fritid med eftersøgninger, og når tiden så byder sig, må jeg helt ærligt indrømme, at det kniber med 

energien til at komme afsted. Der er jo også en græsplæne, der skal holdes nede en gang imellem, famile 

og venner der skal besøges, eller et bryllup der skal deltages i. (Det var ikke mit eget.)  

Tiden er også blevet brugt til at kigge ind til sommerarrangementet, hvor vi har en opgave med at følge op 

på sidste års veltilrettelagte event. Vi kan forhåbentligt give deltagerne nogle spændende udfordringer i et 

terræn, der både giver udfordringer i dets udformning, og i den forekommende bestand af vildt. Området 

råder over en stor bestand af dåvildt, og som du kan læse andetsteds her på hjemmesiden, har vi planer om 

virkeligt at give de professionelle kamp til stregen. Vi håber naturligvis på at der findes hundeførere, der 

har lyst til at tage udfordringen op. Vi er ihvert fald klare til at modtage.  Se hele programmet under det 

”AKTIVITER”  her på siden. 

Tiden er også blevet brugt på et besøg i studiet hos TV2 Østjylland, hvor starten på bukkejagten blev brugt 

som optakt til at fortælle den triste historie fra Salling hvor en schweisshund på arbejde, var så uheldig at 

blive gennembanket, fordi en sommerhusejer totalt havde misforstået situationen. I foreningen har vi taget 

en opgave til os omkring formidling, og her er der så absolut en endog særdeles god grund til at få lavet et 

stykke oplysningsarbejde over for Hr. og Fru Danmark, så sådanne misforståelser ikke gentager sig.  Du kan 

se indslaget ved at følge dette Linket TRYK HER. og du kan være med til at udbrede kendskabet til, hvad en 

schweisshund er for en størrelse, og hvad den laver. Jo flere der fortæller om hændelsen, jo flere 

mennesker kan vi få fortalt, at en schweisshund har en mission og en opgave, og ikke bare er en møgkøter, 

der er ude i en blodrus. 

En  anden og noget mere fredelig hændelse skete for mig en regnfuld fredag aften i bukkejagten.  Jeg blev 

spurgt, om jeg kunne finde en bortløben hund. Når jeg i det hele taget nævner hændelsen, er det fordi 

historien rummer noget af den teori, vi har sat fokus på i foreningen, menlig sporing på individ. På 

schweissseminaret i Nymindegab blev der talt en del om, hvorledes vi kan træne vore hunde i at holde 

individfærten, uanset hvilke forhold eller forstyrrelser hunden bliver udsat for. I skoven havde vi bygget 

forskellige scenarier op, hvor et skadet dyr flygter sammen med en rudel, og på et tidspunkt skilte sig ud for 

at gå i sårleje. Det kom der forskelligesporudredninger og  efterfølgende diskution ud af. Den nævnte 

hændelse kan måske give et par vinkler og betragtninger i den sammenhæng. Ikke fordi det er første gang 

en schweisshund bruges til at finde andet end skadet vildt, men fordi teori kunne omsættes til praksis. Hold 

øje med bloggen, hvor jeg vil give dig hele historien. 

Hændelsen har også fået vækket lysten til at fortsætte, hvor jeg slap sidste år nede på stranden i det 

nordvestjyske. Jeg har tænkt mig at eksperimentere videre med, hvorledes hunden registrerer, at den er på 

det rigtige spor, eller hvordan den håndterer terrænskifte; og forhåbentligt lykkes det mig at dokumentere 

det hele på video. Kommer der noget brugbart ud af anstrengelserne, vil jeg tage optagelserne med til 

sommerarrangementet og sammen med Morten Larsen prøve at uddybe, hvad der blev sagt sidste år. 

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/05/30?video_id=28061&autoplay=1


Til slut vil jeg ønske dig, din familie og din hund eller hunde en rigtig god sommer med masser af oplevelser 

og  god sportræning med mange udfordringer, og håber at vi ses den sidste weekend i august i Sødringholm 

ved Udbyhøj. 

 

De bedste hilsner 

Michael Ramlau.  

 

 

  


