
Naturtid i Geel Skov! 
Af: Sussan Svane Bælum 

Som Spormenneske oplever man en del ikke helt normale ting! 
Som da jeg en onsdag aften midt i et vildt indkøb af dykkerudstyr, blev 
ringet op af en programvært fra DR2. 
Jørgen Skouboe havde på nettet fundet ud af at vi var en gruppe 
dværgschnauzerejere der brugte Geel skov til at ligge spor i. Og da han 
stod og skulle lave et program om, hvad mennesker bruger Geel skov til, 
ville han MEGET gerne se os derinde. Efter en LANG samtale, aftalte vi at 
jeg forhørte mig hos holdet og han fandt ud af nærmere betingelser. 
 
Efter en rundspørge på holdet, fik jeg fat i Louise og Lisbeth der begge 
stillede op sammen med mig, Lørdag d. 15 august i SILENDE regn, til TV-
optagelse! Vi var så heldige at kunne fremvise næsten alle farver 
dværgschnauzere, idet jeg kom med 2 sorte, Louise med 2 P/S og Lisbeth 
med e1 S/S og 1 P/S.  
 
Dagen før vi skulle optages løb vi dog ind i et lille problem, idet man 
faktisk ikke må bruge fersk vildt, til at ligge spor i skovene uden en speciel 
tilladelse. Og Jes Aagaard fra skov og naturstyrelsen som også skulle 
medvirke ved optagelserne, kunne ikke sige god for vi brugte kaniner i 
fjernsynet. Så i stedet måtte vi huhej vilde dyr, finde ud af at ligge sporet 
med garvet skind og godbidder. Men det gjorde jo sammenhængen i 
fortællingen omkring vores træning, ind imellem kom lidt ud af kontekst. 
Men en tur igennem klippemaskinen hos DR, har faktisk gjort at man 
næsten ikke ligger mærke til at jeg kludrede noget i det! 
 
Da både programvært og produktionshold kom fra århus, skulle hel 
optagelsen, tages på en dag. Og de skulle både filme Cyklister, 
rollespiller, løbere, hundejere, troldemanden og os, så der var run på! Alt 
blev dog klaret helt proffessionelt og unden gnidninger – udover det 
konstante regnvejr… 
 
Efter lang og våd ventetid, blev det endelig vores tur og det var faktisk 
rigtig hyggeligt, om end min microfon tabte strømmen og lydsporet derfor 
måtte tages om, kameraet blev vådt og vi lignede druknede mus  
Hundene tog sig ikke nævneværdigt af at blive filmet og Tarzan havde 
sågar hele hovedet inde i kameraet for lige sådan at tjekke… 



 
Lisbeth med Gucci og Chianti, Jes Aagaard fra skov og naturstyrelsen, Louise med Rosie og potter, 

Sussan med Thea (er dog Tarzan der er filmet til TV-stjerne) 

 
Det var Louises Rosie der fik lov at være sporstjerne, til gengæld blev 
Gucci og Tarzan filmet til ”teaser”. 
Rosie gjorde det til UG – oven i købet på et gammelt og meget vådt spor. 
Og med både Jørgen, Jes, kameramanden og jeg rendende rundt og 
snakke bagved. Kameramanden var sågar også foran hende i flere 
omgange og filme, kun en enkelt gang synes hun at nu var det nok og 
skældte ham ud! Hele Filmholdet synes hun var mægtig dygtig. 
 
Selvom det regnede konstant fra vi landede i skoven og til vi var færdige 
med optagelserne, hvorefter det blev rigtig fint vejr, men der var vi ikke 
bare VÅDE, men Rigtig Våde, så var det en rigtig god og positiv 
oplevelse! Og jeg har da også meddelt Jørgen at vi gerne stiller op igen 
en anden gang  
 
Programmet er sendt d. 19-09-2009 kl 18 og kan findes og ses på 
http://www.dr.dk/dr2/naturtid/ under programmerne fra 2009 
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