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Dansk Schweisshundeforening:
Foreningens formål er at fremme interessen for og viden
om eftersøgninger af klovbærende vildt. Foreningen udgiver bladet Schweisshunden 1 gang årligt. Foreningen
kan gennem møder, kurser og jagtrelevante prøver mm
fremme sit formål.

Dansk
Schweisshundeforening

Som medlem af foreningen kan optages enhver person,
firma eller forening som er interesseret i schweissarbejdet. Bestyrelsen består af medlemmer der er eller har
været i Schweissregistret.
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Foreningens årsskrift “Schweisshunden” indeholder artikler med et højt fagligt indhold og lærerige historier fra
praktiske eftersøgninger samt træningstips.
Beretninger fra foreningens aktiviteter, prøver og foredrag. Endvidere er der artikler fra vore nabolande.

www.schweisshunden.dk

Faglig udvikling
Et væsentligt element i udviklingen af medlemmerne og
deres hunde er det årlige sommerarrangement.
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 videreudvikling af træningsmetoder.

Som medlem af Dansk Schweisshundeforening kan du:
• hente råd og vejledning i et netværk af rutinerede
schweisshundeførere
• deltage i arrangementer, der kan give inspiration til
træning af din egen hund.
• holde dig ajour med schweissarbejdet i Danmark.
Med dit kontingent bidrager du til, at foreningen fortsat
kan være toneangivende mht.:
• formidling af viden om eftersøgning af klovbærende vildt
• dygtiggørelse af de legitimerede schweisshundeførere
og deres hunde.
• videreudvikling af schweissarbejdet i Danmark.

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 eller to fra de
praktiske eftersøgninger.
Internationalt samarbejde
Foreningen har kontakt til schweisshundeforeninger 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 schweisshundeførere. Det betyder bl.a., at foreningen har en fast plads
i Schweissudvalget, som er Naturstyrelsens rådgivende udvalg i forbindelse med Schweissregistrets virke.
Schweissudvalget ses på www.schweiss.dk
Schweissprøver
Foreningen afholder hvert år et antal 3 timer/400 m, 20 timer/400 m og 20/40timer/1000 m prøver iht. Dansk Kennel
klubs prøveregler. Prøverne er åbne for alle hunderacer
med eller uden stambog. Derudover har foreningen sin
egen eliteprøve, som er en prøve på 20 timer/1000-1600 m
med indlagt hetz.
Prøvereglerne ses på www.schweisshunden.dk

Formidling og kurser
Ét af Dansk Schweisshundeforenings formål er at udbrede kendskabet til schweissarbejdet.
Til det formål råder foreningen over et korps af uddannede formidlere.
Alle foreningens formidlere har en solid praktisk baggrund indenfor schweissarbejdet, og er alle legitimerede
schweisshundeførere. Formidlerne er et tilbud til jagtforeninger, organisationer og andre, som ønsker et fagligt
indlæg omkring schweisshundearbejdet.
Formidlerne afholder kurser på forskellige niveauer og
stiller desuden op til messer, udstillinger og andet, hvor
der ønskes formidling omkring eftersøgning af klovbærende vildt.
Endelig er formidlerne også et tilbud til den lokale
schweisshundefører, som måtte ønske kompetent hjælp
i forbindelse med afholdelse af et arrangement.
Kurser og formidlere kan findes på www.schweisshunden.dk

