
Sommeren 2014 

Her på kanten af en snart overstået bukkejagt, og udsigten til 3 ugers sommerferie sendes I de varmeste 

sommerhilsner og god fornøjelse med jeres aktiviteter derude. 

Forholdene omkring årets bukkejagt, og dermed også eftersøgningerne, har været en smule atypiske i 

forhold til tidligere år. Det hele har været næsten en måned forud for normalen. Rapsen har ydet total 

modstand mod menneskelig indtrængning meget tidligere end normalt, græsset har stået en del højere end 

på samme tid sidste år, og vegetationen har været noget mere frodig. Det har op til flere gange betydet en 

eftersøgning, hvor bukken lå forendt i det høje græs, skjult for rekvirenten, fordi den lå ”20 meter” længere 

væk end skønnet, og dermed umulige at lokalisere for rekvirenten. Alt dette har naturligvis givet nogle 

udfordringer og oplevelser, der er værd at huske tilbage på. Det er også værd at huske tilbage på den unge 

hunds start i registret, hvor den efter et par lette eftersøgning på dødsskudte dyr viser, at den har forstået, 

hvad det hele går ud på; det lange spor, hvor man går og spekulere på, om det mon er en skovtur, man er 

kommet ud på, for så pludseligt at få kontakt med bukken, - og få den med hjem, eller samarbejdet med en 

kollega om at få stoppet bukken, der hele tiden flygter fra sit sårleje; og forbiskuddet der resulterede i en 

forendt buk efter mindre end hundrede meters sporing.  

Vender vi blikket fremad til schweissprøverne, har vi et par spændende udfordringer at byde på. Den ene 

udfordring er en, for danske forhold, ny type sporprøve, hvor ekvipagen bliver sendt afsted uden 

dommerledsagelse. Vi testede prøveformen i det tidlige forår hos Jørgen Jensen i Hirtshals, og 

efterfølgende blev der udfærdiget et sæt prøveregler. Du finder dem under Prøveregler, og synes du 

udfordringen er interessant, kan du via prøvekalenderen melde dig til hos prøveleder Jørgen Jensen, 

Hirtshals. Jeg skal hilse fra Jørgen og bede alle tilmeldte om at opgive mailadresse ved tilmelding, da 

prøveprogrammet og kørselsvejledning kun bliver sendt ud pr. mail. 

Prøven afholdes  d. 6. september med deltagelse af max. 6 ekvipager. Sidste tilmelding er sat til d. 23. 

august. 

Den anden udfordring er årets Eliteschweissprøve, der afholdes d. 14. september på Sorø Akademis arealer 

på Midtsjælland, hvor der i øjeblikket er 4 tilmeldte ekvipager. Dermed siger jeg også, at der stadig er ledige 

pladser tilbage. Der bliver afviklet både 20 timers- såvel som 40 timers spor, og vi håber på, at der stadig er 

hundeførere, der har lyst til at melde sig ind i Eliten. Du finder de nødvendige oplysninger i 

prøvekalenderen, og send gerne din tilmelding inden 1. september. 

Til slut vil jeg gøre opmærksom på årets sommerarrangement på Fyn. De fynske hundeførere har 

sammensat et interessant program, med masser af læring og sporarbejde i skoven. Jeg vil derfor opfordere 

alle medlemmer om at melde sig til, med eller uden hund, for der også meget værdi i det sociale samværd 

med andre med samme interesse son én selv. 

De bedste sommerhilsner 

Michael Ramlau. 

 

  


