
 

Bukkejagten går på hæld, og sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Så er det tid til at være sammen 

med familie og venner, og der bliver forhåbentlig rig lejlighed til at kaste en bøf og nogle pølser på grillen, 

og i det hele taget tid til at slappe af. En god måde for mig at slappe af på, er ved at være ude i terrænet og 

træne med hunden. Finde spændende og udfordrende steder at lægge spor, finde linieføringer der 

udfordrer hunden, og som både den og du selv lærer noget af. Jeg er den lykkelige ejer af et sommerhus, så 

jeg har tænkt mig, at jeg skal prøve at lægge spor på stranden, og se hvordan hunden klarer sådan en 

opgave. Jeg startede i påsken med det første, og nu vil jeg fortsætte, hvor jeg slap.  I vinter, da der lå meget 

sne, var det sjovt at se hunden, hvordan den stak næsen ned i hvert eneste fodaftryk for at kontrollere, at 

det var det rigtige aftryk hun fulgte. Det skal blive spænende at se om noget sådant gentager sig. 

Jeg er lige blevet færdig med at læse bogen om ID-sporhunde, som er blevet anmeldt i årets udgave af 

Schweisshunden. En udemærket bog, der kommer med mange gode vinkler.  Et af emnerne i bogen handler 

om underlaget, hvorpå man har lagt sit spor, og om terrænveksel. Hvis du læser bogen eller bare det afsnit, 

der er gengivet på side 57 i Schweisshunden, går forfatterne meget op i at indlære på fast underlag, der 

ikke bidrager til færten i selve sporet. Det vil jeg teste på stranden. 

Skulle du bruge ferien til sportræning, og du ellers er kvalificeret, kan jeg kun opfordre til at melde til årets 

Eliteschweissprøve, som foreningen afholder i Blåvandshuk d. 10 september. Se prøven omtalt under 

”Aktiviteter” 

En stor gruppe af foreningens medlemmer er i fuld gang med årets sommerarrangement. Programmet er 

lagt fast og offentliggjort her på siden. Ligeledes bliver der i disse dage sendt en invitation ud til alle 

medlemmer, dels på mail, og dels med ordinær post til dem, hvor vi ikke har fået opgivet mailadresse. For 

at spare på portokontoen, vil vil gerne ha’ så mange mailadresser som muligt, så hvis du ikke har oplyst din 

mailadresse til foreningens kasserer, vil jeg hermed gerne opfordre til at du gør det.  

God sommer til alle vore medlemmer og deres hunde. 

Michael Ramlau. 


