
 

Sidste år ved denne tid var flere dele af landet allerede dækket af et ordentlig snelag, der gjorde mange ting 

en del vanskeligere end normalt. Her i det Østjyske blev mange jagter aflyst på grund af de ulige forhold, 

der herskede vildt og jæger over for hinanden, og måske også fordi det var en kamp at gå igennem som 

driver eller hundefører.  

I år ser det indtil videre ud til at vinteren bliver ”som den plejer” med temperaturer omkring 0-punktet, 

frysende våde vejbaner og et lag is, der skal skrabes af bilruderne om morgenen, inden man kan køre 

afsted. 

December måned er også tiden, på trods af juleræs, hvor man læner sig lidt tilbage og reflekterer over året, 

der snart er gået. I foreningen er der ikke blevet skåret ned på aktiviteterne, snarere tværtimod, for især 

vores nye hjemmeside har været flittigt brugt med en deraf stor stigning i antallet af besøgende.  Det er 

lykkedes os at få oprettet en længe efterlyst debatside, som også besøges flittigt, men hvor der måske er 

knap så megen debat, som man godt kunne tænke sig;  ikke mindst set i lyset af alle de tilkendegivelser, der 

ønskede en debatside. Fra bestyrelsen side kan vi kun endnu en gang opfordre vore medlemmer og andre 

besøgende til at bruge siden til at debattere aktuelle emner eller problemstillinger. Vi vil i den forbindelse 

gerne opfordre til,  at man giver sig til kende med sit rigtige navn. 

Når jeg nu er inde på emnet om reflektion over året der gik, får det mig til at tænke på den kommende 

generalforsamling. Den afholdes d. 3. marts 2012, men på grund af pladsmangel vil generalforsamlingen 

blive afholdt på Næsbylund Kro & Hotel, der ligger lidt nordøst for Odense.  Der vil senere komme opslag 

med indkaldelse her på hjemmesiden. Efter generalforsamlingen vil der i lighed med tidligere år, blive 

afholdt stormøde for de legitimerede schweisshundeførere. 

Ser vi lidt fremad mod det kommende år, vil jeg allerede nu benytte lejligheden til at gøre opmærksom på 

foreningens kursus i Nymindegab i weekenden d. 17. og 18. marts 2012. Til kurset har vi inviteret Harald 

Fischer fra Tyskland og Tobias Gustavsson fra Sverige som indlægsholdere.  For at vi ikke skal opleve 

sproglige problemer, vil alt præsentationsmateriale være oversat til dansk, så alle kan få maksimalt udbytte 



af indlæggene. Foreningens fund raiser har spidset blyanten og er gået igang med at søge om tilskud til 

afholdelsen, så vi på den måde kan holde egenbetalingen for kursisterne på et absolut minimum. Kurset vil i 

lighed med sidte gang blive afholdt som et internatkursus med fuld forplejning og overnatning på enkelt- 

eller tomands værelser. Adgangskravet er legitimeret hundefører eller bestået 20 timers prøve.   

I meget nær fremtid vil kurset blive annonceret her på hjemmesiden. 

Til slut vil jeg ønske alle vore medlemmer og deres familie en rigtig god jul og et godt nytår. Tak til alle der i 

årets løb har ydet en indsats for foreningens virke og vores medlemmer. 

 

De bedste julehilsner 

Michael Ramlau. 

    


