Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening
Den 11. september 2013 på Skype.
Deltagere: Finn Møller, Jørgen Olsen, Michael Ramlau, Rune RübnerPetersen, Leif Stonor Nielsen, Erik V. Stokbro.
Fraværende:
Tom Gerral Nielsen (med afbud).
For at modvirke de tidligere problemer med billedudfald blev mødet holdt
uden videoforbindelse; og det fungerede ok.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Økonomi og medlemstal
4. Opfølgning på afholdte arrangementer:
 Sommerarrangement
 Besøg på politiets hundeskole
 Eliteschweissprøve
 Kategori-3-kurset
5. Nymindegab-seminar 2014
6. Dato for dagsmøde vedr. revidering af Strategi- og Handlingsplan.
7. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsorden.
Blev ændret til ovenstående.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Intet at bemærke.
Det endelige referat skal altid sendes til bestyrelsen, før det vises på
hjemmesiden.

3. Økonomi og medlemstal.
Ca. 70 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. Finn har sendt dem
en påmindelse.
Resultatet for driftskontoen år til dato er 12.675 kr., og der er 61.549 kr.
på kontoen. Finn laver detaljeret regnskab for første halvår.
Der er 130.382 kr. på fondskontoen.

4. Opfølgning på afholdte arrangementer.
Sommerarrangement.
Der var 20 tilmeldte hundeførere og 4 ledsagere til en meget udbytterig
weekend med base hos Karola og Leif Nielsen i Anneberg Skov i det
nordlige Odsherred.
Hundene var fordelt som: 9 begyndere, 7 øvede og 5 ”proffer”; og alle fik
om lørdagen mulighed for at gå spor, som svarede til deres niveau og for
om søndagen at rykke en klasse op. Hetzmaskinen, som var importeret fra
Vestjylland, viste, at alle hunde havde stor byttedrift uanset race.
Adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen gav om lørdagen et meget
inspirerende og lærerigt indlæg om bl.a. udvælgelse af hvalp og
problemløsning i forbindelse med træning. Et muligt emne til
Nymindegab-seminaret.
Der har kun været positive tilbagemeldinger fra deltagerne; plus et forslag
om, at der på dagen skal være mulighed for valgfrihed mht. til at gå med
hund eller være tilskuer.
Besøg på politiets hundeskole.
De 16 deltagere fik et lærerigt aftenmøde med politiassistent Kurt Verup
Runefelt, der fortalte om politiets hundeskole, og om træningsmetoder/problemer. F.eks. at hundens stressniveau kan have indvirkning på evnen
til at følge et spor. Det meste var relevant for oplæringen af vore hunde,
og kan være et muligt emne til Nymindegab-seminaret og en artikel i
Schweisshunden 2014.

Eliteschweissprøve.
Der var 7 tilmeldte ekvipager: 6 fra registret og 1 fra sporfolket. To
schweisshundeførere stillede op på 40 timers spor, resten på 20 timers.
Færtforholdene var fine, da sporene blev udlagt, og var det stadig på
prøvedagen, så resultaterne må kunne tages som udtryk for prøvens
generelle sværhedsgrad. Det var svært, og sådan skal det være på en
eliteprøve.
Én registerhund fra 20-timers-holdet fik 1. præmie, og sporhunden fik 2.
præmie. Resten havde enten problemer med sporet eller hetzen.
Det skal overvejes, hvor der findes tilstrækkelige terræner til, at prøven
kan afholdes vekslende steder rundt i landet.
Kategori-3-kurset
Ud af dette års 37 ansøgere om optagelse i Schweissregistret, havde 32
valgt at tage imod foreningens tilbud om at deltage på kategori-3-kurset.
På en af årets afholdte kvalifikationstest har der været rejst spørgsmål til
de informationer, vi formidler på kurset i forhold til kravene i regelsættet
for testen.
Det er vigtigt at deltagelsen på kurset ikke giver ansøgerne falske
forhåbninger, og at der er overensstemmelse mellem bedømmernes
holdninger og indholdet. Michael taler med Per Hyttel om indholdet og
foreningens ansvar.
5. Nymindegab-seminar 2014.
Der planlægges stadig med 29-30. marts med 15-16. marts som et
alternativ. Ændrede procedurer hos forsvaret gør, at vi tidligst kan få en
bekræftelse primo oktober.
Hovedtemaet for sporarbejdet skal være råvildt-spor. Michael laver
forslag til program, og Michael og Finn laver budget.

6. Dato for dagsmøde vedr. revidering af Strategi- og Handlingsplan.
Den 2. februar 2014 på Fjelsted Skov Kro. Finn booker.

7. Eventuelt
Den nye folder skal sendes til samtlige jagtforeninger tilsluttet Danmarks
Jægerforbund. Finn køber lables hos DJ og udsender. Udsendelsen er en
massiv formidlingsaktivitet, og finansieres derfor via fondskontoen.
Finn sender foldere til Sekretariatet til udlevering ved passende
lejligheder.
Foreningen har 25 års jubilæum i 2015. Michael er ved at undersøge
mulighederne for at afholde sommerarrangementet i Jægersborg
Dyrehave.
Der bør laves et jubilæumsskrift.

Finn Møller.
Den 30. september 2013.

