Kære medlemmer, og hundeførere som har meldt sig som testekvipager til forskningsprojektet.
Opdatering pr. 20. august 2014.
Den 30. juli fik foreningen tilsendt en mail fra Dyrevelfærdspuljen med den glædelige nyhed, at puljen vil
støtte vores projkekt med kr. 120.000,-, hvilket vi naturligvis er særdeles glade og taknemmelige for.
Beløbet er øremærket til en række aktiviteter, som er beskrevet i projektbeskrivelsen under den første del,
kaldet Studie 1. (se den omtalt i første indlæg her på forskningssiden.)
Studie 1 kan detailbeskrives som følger:
1. Udarbejdelse af træningsmanual, der sikrer at testhundene forstår opgaven med at spore friske dyr
i hegn.
2.

Selvstændig træning af testhundene efter anvisning i træningsmanualen.

3. Indkøb af GPS-sendere til montering på 4 dyr i vildthegn.
4. Montering af GPS sendere på 4 dyr i vildthegn.
5A. Gennemførelse af sporingsforsøg på de GPS-mærkede dyr i Vester Torup v. Fjerritslev.
5B. Gennemførelse af sporingsforsøg på de GPS-mærkede dyr i Sorø
6 + 7. Opsamling af data og udarbejdelse af resultat.
På baggrund af Studie 1 udarbejdes en træningsprotokol til ny sportræningsmetode.
Træningssamling for alle testekvipager med introduktion af træningsprotokollen.
Dyrevelfærdspuljen har som sagt givet tilskud til nogle af disse aktiviteter, men ikke dem alle. Bl. a. er der
ydet tilskud til den sidst beskrevne aktivitet, Træningssamling. Det betyder at vi mangler penge til at sætte
de aktiviteter igang, som Dyrevelfærdspuljen ikke har ydet tilskud til, også så vi kan nå frem til sidste
aktivitet, og dermed udnytte tilskuddet fuldt ud.
Den manglende financiering har vi søgt hjælp til at få dækket hos 15. Juni Fonden, der før har ydet
foreningen støtte; sidst til afholdelse af årets seminar i Nymindegab. 15. Juni Fonden kommer med sin
afgørelse til oktober.
Sideløbende hermed har vi stadig en ansøgning ude på det fulde beløb, som også er det beløb vi oprindeligt
søgte dyrevelfærdspuljen om. Her foreventes en afgørelse sidst i august måned.
Vi krydser stadig fingre for, at vi kan få hele første del af det samlede 2-årige projekt financieret fuldt ud, og
at vi kan komme igang hurtigst muligt. Forhåbentligt kommer vi ikke så langt hen på året, at
eftersøgnigssæsonen griber for meget ind.
I det medfølgende dokument kan du læse om eksperimentet i Nymindegab, og resultatet af samme, der jo
er en slags optakt til selve forskningsprojektet.
Michael Ramlau.

