
 

Sommerens aktiviteter er overstået, og foreningen har afholdt sin sidste prøve her i september. Det var 

Eliteschweissprøven i Blåvandshuk Plantage, hvor 6 ekvipager deltog.  

Jeg har før skrevet, at hvis man vil springe højdespring, er man nødt til at sætte en overligger. Det er det, vi 

forsøger med Eliteschweissprøven. Kunsten er samtidig ikke at sætte overliggeren så højt, at det er umuligt 

at komme over. Sværhedsgraden skal være der, hvor man skal kæmpe for at komme igennem. Og kæmpet 

blev der. Ud af de 6 ekvipager blev de 3 præmieret. Hvordan kan du se under prøveresultater andet sted på 

denne hjemmeside. Sammenligner man med schweissprøver generelt, har vi ikke ødslet med præmieringer, 

men det skal vi heller ikke, når man taler om ”toppen af poppen.” Som før skrevet: Dem, der kommer 

igennem, skal med rette kunne kalde sig for en del af eliten. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til her at takke alle, der har afholdt prøver i foreningens regi, og ligeså 

takke alle de frivillige hjælpere der har været med til at prøverne kunne afholdes. 

Det årlige sommerarrangement er en anden af de afviklede aktiviteter. Et særdeles godt og veltilrettelagt 

arrangement, som fortjener stor ros. Fra foreningens side har vi et krav om, at der skal være nytænkning, 

aktiviteter for de deltagende hunde og godt socialt samvær blandt ligesindede ved vore 

sommerarrangementer. Alle tre krav var opfyldt i rigelige mængder. Endnu engang tak til den store gruppe 

af entusiaster, der havde lagt tid og energi i at få det hele til at gå op i en højere enhed. 

Vi skal også så småt til at kigge fremad. Fremad mod det kommende år, og de aktiviteter vi har tænkt os at 

afvikle. Om ikke så længe begynder efterårjagterne, hvilket også betyder travlhed for 

schweisshundeførerne, og ubevidst flytter focus sig nok en smule væk fra foreningsarbejdet og indlæg på 

hjemmesiden. Så derfor, kære medlemmer. Bær over med os, hvis der bliver lidt længere mellem snapsene. 

Vi er trods alt også kun mennesker, der skal passe arbejde og familie sammen med eftersøgningsarbejdet. 

Knæk og bræk til alle jægere, og fortsat god vind med træning og sporarbejde til dem, der ikke går på jagt. 

Michael Ramlau. 


