
Formandens beretning for året 2018 

 

Der var efter generalforsamlingen sidste år mange ting som skulle sættes på plads. Der var mange 

forslag oppe at vende, men der var også mange måder at anskue dem på. Det stod midlertidigt 

meget klart, at udskiftning af formand og kasser ville skabe en del udfordringer. I virkeligheden er 

det måske blevet underkendt, hvor STORT et stykke arbejde Finn og Michael har udført, noget vi 

alle burde have sat meget større pris på, set her i bagklogskabens klare lys. 

 

 

Michael Ramlau omtalte sidste år i sin beretning, at han havde haft en dialog med Sekretariatet og 

Jægerforbundet om hvilke ideer schweisshundeforeningen havde om nye tiltag på rigtig mange 

fronter. Det kunne da kun være en god ide, at der var et godt samarbejde på tværs af alle, der har 

interesse i schweiss arbejde, både myndigheder og frivillige interessegrupper så som 

schweisshundeforeningen. Med dette i rygsækken, tog jeg kontakt til Sekretariatet med ønske om 

et møde om samarbejde. Hvordan kan vi sammen udvikle et godt set up for kommende 

hundeførere, så de en dag står godt rustet, hvis de bliver indkaldt til optagelsesprøve. Det 

overraskede mig nok en del, at det var helt umuligt. Deres begrundelse var, at de havde mange 

interessegrupper for sporarbejde og ikke kunne forfordele schweisshundeforeningen. Mange 

opfatter nok schweisshundeforeningen som en form for fødekæde til registeret. 

 

På sidste års generalforsamling blev der foreslået en nytænkning om foreningens fremtid, det kom 

der ca. 25 forslag ud af. Bredden af emner var stor og nu burde der være nok for bestyrelsen at 

arbejde med. Det der først springer lidt i øjet er ca. 1/3 af emnerne handler om udvikling ca. 1/3 

for stagnation (afvikling)og resten var lidt af hvert. Hvordan skal den røde tråd i dette gribes an ?  

Hvis foreningen skal udarbejde en køreplan for kommende gode hundeførere og gerne være 

fødekæde til registeret, bør det jo nok at være bredden der skal holdes fokus på. Der skal også 

holdes fokus på registrerede hundeførere, men er det ikke ved at glide over til sekretariatet, hvor 

de kommer med fremtidens udvikling og hvordan de vil have det skal være. Er det dét vi ønsker ?  

 

Bestyrelsen har givet Michael Ramlau opbakning til at arbejde med udgivelsen af en bog om  

schweiss arbejde. Bogen finansers af fonden.  

 



Nu var det tid til at bestyrelsen skulle have udarbejdet en ny strategi og handlingsplan for Dansk 

Schweisshundeforening. Det blev en meget stor opgave at komme i mål med det. Det blev 

besluttet at en periode skulle gælde fra 2019 til 2023.  Efter generalforsamlingen 2018  var der 

meget  vi gerne ville have med. Vi har haft en lang og saglig debat, og brugt stort set alt tid på 

vores bestyrelsesmøder.  Det betyder, at vi ikke har nået alt det vi alle drømte om i 2018. 

Formanden og bestyrelsen har fået  kritik på flere fronter, - mails, telefon og andre 

sammenhænge. Vi har prøvet på at arbejde seriøst med opgaverne, men langt fra til alles 

tilfredsstillelse. 

 

Udviklingen går meget stærkt i vores verden nu. På IT området blev vi ramt af den nye 

Personeldataforordning (GPDR), samtidig blev der fra flere sider peget på at hjemmesiden trængte 

til en opdatering. Vi har investeret i en helt ny hjemmeside, men desværre har den nuværende 

Webmaster måtte smide ”håndklædet i ringen” på grund af arbejde. Der ligger således en ny 

hjemmeside klar, men den mangler lige at blive gjort færdig. 

Hvis vi ser på de registrerede hundeførere er der en meget stor forskel på, hvordan og hvor meget 

de bruger deres pejl.  Nogle har styr på alt, og kan se alle de eftersøgninger de har på deres PC, 

andre bruger kun pejl til at se hvor hunden er. Jeg ved ikke om alderen spiller en rolle her, eller om 

det bare handler om interesse. Jeg tror det er meget vigtig, at der kommer en slags IT nørd i 

bestyrelsen, for at sikre området omkring IT, - det kan være en del af nytænkning fremover. Hvis 

der ikke i den nye bestyrelse er en med de nødvendige IT kompetencer vil jeg anbefale, at der 

findes en ny Webmaster uden for bestyrelsen. 

 

Vi har arbejdet med et projekt for registeret hundeførere, som skulle finde sted hvert anden år. 

 

Finn har igen med meget stort flid og arbejde fået Schweisshunde sendt ud i 2018. 

   

 

Der var ikke overskud til at få sommerarrangementet til at hænge sammen. Men så kom to 

fantastiske Sjællændere på banen Leif Nielsen og Johnny Bastian MANGE tak for det. Det blev en 

rigtig god weekend ved Odsherred med et super program og ca. 50 deltagere. Der var spor af 

forskellige sværhedsgrader, oplysning om sporing af ulv, og lidt om hundens evne til at finde 

narko. 

 



Foreningens prøver. 

 

Herudover har der været afviklet eliteschweissprøve på Sjæland 

4 hunde på 20 timer. 1p 1 hund, 3p 1 hund og 0p 2 hunde. 

1 hund på 40 timer.  0p. 

En kæmpe stor tak til Alle prøveleder, dommer og Alle deres hjælper. 

 

 

På grund af persondataforordningen kunne vi ikke få udleveret navne på de ekvipager som havde 

søgt om optagelse i registeret, for at tilbyde dem kursus 3. Kursustilbuddet kom på hjemmesiden. 

Kurset blev afholdt for 12 ansøgere i Jylland og 4 ansøgere på Sjælland. Stor tak til arrangører 

hjælpere som forstod at navigere i dette kaos.  

 

Jeg må desværre erkende at jeg ikke kan udføre mit hverv som formand tilfredsstillinde og 

samtidig passe mit daglige arbejde. Med disse ord vil jeg slutte min beretning som formand og 

ønske den nye bestyrelse held og lykke. Håber og ønsker alt det bedste med at løfte de fremtidige 

opgaver.  Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Generalforsamling 2019. 

 

 

  

 

 

 

   

 



     

 

  

     

 

 


