
Du kan finde yderligere oplysninger 
om foreningen på

http://www.schweisshunden.dk

Eller kontakte:

Formand Aksel Bek, 74 64 34 53
Kasserer Jørgen Lang, 58 14 13 31

Indmelding:

Navn, Adresse, Postnr., by, Telefon og E-mail 
adresse sendes til:

Dansk Schweisshundeforening
v/ kasserer Jørgen Lang

Åvej 6, Høve
4261 Dalmose.

jhlang@get2net.dk

Kontingentet er 170 kr. for 2006

Foreningens årsskrift indeholder artikler med et højt 
fagligt indhold og lærerige historier fra praktiske efter-
søgninger samt nyttige datoer for prøver og arrange-
menter.

Dansk
Schweisshundeforening

For jægere og hundefolk samt andre med interesse 

for schweisshundearbejdet i Danmark.



Foreningens formål er at fremme interessen 
for og viden om eftersøgning af klovbæren-
de vildt.

Som medlem af Dansk Schweisshunde- 
forening kan du:

• hente råd og vejledning i et netværk af rutine-
rede schweisshundeførere

• deltage i arrangementer, der kan give inspira-
tion til træning af din egen hund.

• holde dig ajour med schweissarbejdet i Dan-
mark. 

Med dit kontingent bidrager du til, at for-
eningen fortsat kan være toneangivende 
mht.:

• formidling af viden om eftersøgning af klov-
bærende vildt

• dygtiggørelse af de legitimerede schweisshun-
deførere og deres hunde.

• videreudvikling af schweissarbejdet i Dan-
mark.

Faglig udvikling.

Et væsentligt element i udviklingen af medlem-
merne og deres hunde er det årlige sommerar-
rangement. 

Arrangementet afholdes hvert år den sidste 
weekend i august.

Der er fagligt udbytte for både legitimerede 
hundeførere og øvrige medlemmer, og alle har 
mulighed for at deltage i praktisk sporarbejde.
Der er altid mindst ét fornyende element til vide-
reudvikling af træningsmetoder.

Sommerarrangementet er en god mulighed for at 
møde andre med samme interesse og udveksle 
erfaringer.

De erfarne schweisshundeførere deler gerne ud 
af deres viden, ofte krydret med en anekdote el-
ler to fra de praktiske eftersøgninger.
 

Det tilstræbes ligeledes, at der på den årlige 
generalforsamling er et fagligt indlæg over et 
relevant emne.

Internationalt samarbejde

Foreningen har kontakt til schweisshundeforenin-
ger i det øvrige Norden og Tyskland for at følge 
med i udviklingen udenfor Danmarks grænser. 
Formålet er at høste erfaringer til videreudvikling 
af schweissarbejdet i Danmark.

Schweissregistret

Foreningen er aktiv medspiller i arbejdet omkring 
Schweissregistret og de legitimerede schweiss-
hundeførere.

Det betyder bl.a., at foreningen har en fast plads 
i Schweissudvalget, som er Skov- og Natursty-
relsens rådgivende udvalg i forbindelse med 
Schweissregistrets virke.

Schweissudvalget ses på: http://www.schweiss.dk

Schweissprøver

Foreningen afholder hvert år et antal 3 timer/400 m 
og 20 timer/400 m prøver iht. Schweissudvalgets 
prøveregler.

Prøverne er åbne for alle. 

Foreningen er også arrangør af Eliteschweissprø-
ven, som afholdes hvert efterår skiftevis i Jylland 
og på Sjælland.

Prøvereglerne ses på: http://www.schweiss.dk


