
Bestyrelsen har ordet.  

April 2013 

 

 

I skrivende stund har Kong Vinter ikke helt sluppet sit tag i det sydøstlig Danmark – Falster. Som I kan se på 

billedet – der er taget den 3. april 2013 – er der stadig sne på terrænet.  I solen og på markerne er den 

værste sne dog væk, men i skoven hvor vi skulle træne ligger der pt. ca. 10 cm sne. Jeg håber at alle vore 

prøver kan afvikles med fornuftige resultater, velvidende at træningen har været besværliggjort af sneen. 

 Foreningen har 5 prøver her til foråret startende den 14. april – så er du klar med din hund, så er det med 

at komme ud af busken og få den tilmeldt en prøve. De 5 prøver er placeret således: en i Jylland, en på Fyn, 

2 på Sjælland og en på Lolland. Der er stadig pladser på nogle af prøverne – men her skal du kontakte den 

enkelte prøveleder. Du skal sende tilmeldingen til prøvelederen og gebyret til kassereren – men alt dette 

kan du læse om under aktiviteter her på hjemmesiden.  

Bukkene er begyndt at feje deres opsats og en del er helt færdige – det er tiden til at få kigget sig en god 

buk ud, så du er klar til den 16. maj. Om hundene også er klar, ovenpå denne lange vinter, det vil vise sig. 

Enkelte skal nok smide et par kilo – det gælder vist både hund som fører.  

Tal for dig selv vil mange nok tænke!! 

Knæk og bræk med prøverne. 

PS. 

Kassereren beder om at de ca. 100 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent på 225 kr., får det 

gjort snarest. Det er kun medlemmer, som har betalt kontingent der modtager det nye nummer af 

Schweisshunden. Schweisshunden er snart på trapperne og kommer, primo maj, inden bukkejagten. 

 

Rune Rübner-Petersen 


