Formandsberetning for året 2015.

2015 var året, hvor Dansk Schweisshundeforening fyldte 25 år. Som de fleste ved, blev foreningen stiftet i
1990 af Carsten Batzlaff, som følge af et ønske om at samle alle schweisshundeførere i en landsdækkende
forening, hvor man kunne udveksle erfaringer, og lære nyt af hinanden. Det blev blandt andet til det årlige
sommerarrangement, som har for vane at flytte rundt til forskellige steder i landet, således at vi kommer
rundt i alle egne, og dermed er der ikke nogen, som altid skal køre langt for at deltage. Her i 2016 bliver det
afholdt et sted nord for Limfjorden
Jubilæumsarrangementet blev holdt i Københavnsområdet, nærmere bestemt på Amager med
indkvartering på Copenhagen Camping. Lørdag startede med et indlæg af Johny Bastian om oplæring af
påvisningshund, en svensk uddannelse af hunde, som bruges til at påvise, om der har været ulv eller bjørn i
et område, og efterfølgende hørte vi John Damsholt fortælle om oplæring af en hund, som kan påvise
tilstedeværelsen af væggelus. Om eftermiddagen var vi på besøg i Dyrehaven, med et rigtigt interessant
indlæg af skovfoged Torben Christiansen om forvaltning af vildtet i haven. Om aften spiste vi
jubilæumsmiddag på restaurant Peter Lieps Hus, hvor vi nød en lækker tre-retters menu, blev opdateret på
både foreningens og Schweissregistrets historie af Jørgen Lang , og der blev sunget en sang, specielt
forfattet til lejligheden af Anne Egede. Søndagen gik med sporarbejde på Amager Fælled, med masser af
udfordringer på alle sporniveauer fra områdets bestand af dåvildt.

Medlemstal.
Ved årets udgang talte foreningen 511 betalende medlemmer. Som I ved, blev der sat et mål op I vores
startegi- og handlingsplan på minimum 500 medlemmer i år 2018, så lige nu tør vi godt sige at målet er
nået. Statistikken ser således ud:
Tilgang 56 (11%). Afgang 45 (9%). Genbetalende 455 (91%) hvilket ikke er helt godt nok, idet målet i
strategi- og handlingsplanen siger at minimum 95% af medlemsskaren skal være genbetalere.
Kampagnen for at få jagtforeninger til at melde sig ind i foreningen som støttemedlemmer har været en
begrænset succes. Efter at vi sidste år fik ændret i vedtægterne, således at der idag også kan optages
støttemedlemmer, har vores kasserer gennemført et tiltag over for alle jagtforeninger, som er registreret i
Danmarks Jægerforbund, med det resultat at foreningen nu tæller 35 af disse som støttemedlem, ud af det
samlede antal foreninger på ca. 900. (Derfor udtrykket begrænset succes)
Til sammenligning er samtlige af Naturstyrelsens 24 lokale enheder støttemedlem.
Det er glædeligt, at der også er private jagtselskaber og konsortier, som vælger at støtte os.

Sidste år sagde jeg, at vi ville lave en undersøgelse af, hvor godt vi opfylder vore medlemmers forventninger
til det, at være medlem af Dansk Schweisshundeforening. En meget stor del af vore medlemmer har været
så venlige at deltage i den undersøgelse,der ligehar været gennemført, og resultatet vil blive præsenteret
senere under punktet eventuelt. Undersøgelsen er ikke blevet gennemført fordi foreningen mister

medlemmer, snarere tværtimod, vi ønsker at foreningen skal have en bred tilbudspallette, så vi
tilfredsstiller så mange medlemmer som muligt. Resultatet af undersøgelsen bliver præsenteret af Dorte
Møller Madsen fra firmaet Stormvind, som har stået for selve undersøgelsen.
Som en afsluttende bemærkning omkring medlemmer og kontingent, skal det nævnes at foreningen, efter
ønske fra medlemmerne, har fået oprettet Mobile Pay på nummeret 53320002 så det nu bliver muligt at
betale kontingent ad den vej.

Statistik på hjemmesiden.
Fra 1. januar til 31. december 2015 har foreningens hjemmeside været besøgt af 10.960 unikke brugere. De
har tilsammen haft 23.632 besøg hvor de ialt har kigget på 88.282 sider. (Opgørelse over månedlige besøg)
(Opgørelse over dagene i ugen) (opgørelse over tidspunkter i døgnet) De mest kiggede sider har været
(slide med opgørelse af de 10 mest besøgte sider

Prøveresultater.
I år er jeg desværre nødt til at henvise til de resultater, der ligger på foreningens hjemmeside. De er
desværre ikke fyldestgørende, så her er vi nødt til at stramme op, så vi igen kan hylde de ekvipager der
stiller op, og som kommer igennem med et godt resultat.
Eliteschweissprøven.
Dengang vi fik Eliteschweissprøven tilbage på programmet, besluttede vi, at den skulle holdes skiftevis i
Øst- og Vestdanmark. Nu er det andet år i træk, vi ikke får den gennemført, på grund af for få tilmeldinger.
Vi talte sidste år om at lempe på sværhedsgraden, men fik det ikke gjort, så med endnu en afmelding, må
vi gøre op med os selv, hvad vi fremover vil med denne prøve.

Formidleraktivitet.
I 2015 har 33 ansøgere til Schweissregistret taget imod foreningens tilbud om at komme på et kategori 3
kursus. Alle formidlere har forud for dette kursus været samlet i Ulvedal i Midtjylland, for at få gennemgået
de retningslinier, vi i tidernes morgen lagde op sammen med Schweisssekretariatet, for at sikre at vi ikke
stiller falske forhåbninger i udsigt hos ansøgerne, og ej heller at vi kan blive skubbet i skoene, at vi har en
indflydelse på, hvem der evnetuelt bliver indkaldt til test, og hvem der efterfølgende bliver optaget. Ved at
samle formidlerne på denne måde, sikrer vi også ensartethed på tværs af hele landet.
Herudover udfører vores formidlere et stor arbejde med selve det at formidle ved at deltage på diverse
dyrskuer, jagtens dag, jagttegns-undervisninger og foreningsaftner.

Ligeså har pænt mange hundeførere som ønsker at stifte bekendtskab med sporarbejde været i kontakt
med en formidler for at komme igang, og for at få gode råd og vejledning om træning af deres hund, eller
sågar en gang sportræning.
Schweisshunden.
Årets ”Schweisshunden” holdt igen (man fristes til at sige som sædvanligt) en høj standard. Ikke bare er der
masser af fagligt stof i bladet, men på grund af jubilæumsåret er der også et tilbageblik på tidligere
udgivelser. Redaktøren havde bedt en række artikelforfattere om at kigge på den artikel de skrev for længe
siden, og komme med et efterskrift, der kunne holde dét, der dengang var skrevet, op mod det der sker i
nutiden. Som flere har konkluderet er det langt hen ad vejen, de samme ting som stadig gør sig gældende,
og til dels også de samme udfordringer vi står over for.
Samtidig synes jeg man kan fornemme en hvis modernisering af layout’et. Endnu engang godt gået hr.
Redaktør. -Opfordring til at bidrage med stof til 2016 nummeret følger.
I forrige Strategi- og Handlingsplan havde vi skrevet ind, at foreningen skulle udgive en bog om spor- og
schweissarbejde. Der blev begyndt på at skrive, men projektet døde stille og roligt ud. Ved indgangen til
jubilæumsåret havde vi igen ambitioner om at udgive, -måske ikke ligefrem en bog, så dog et skrift , som
også indeholdt Anskydningens ABC fra Schweisshunden 2013. Redaktøren gik igang, men måtte sande, at
opgaven har et temmeligt stort omfang, som gjorde, at der ikke udkom noget i jubilæumsåret. Jeg skal dog
sige at tanken ikke er død, og det arbejde, der i sin tid blev leveret fra en gruppe skribenter, ikke er spildt.
Processen er igang, og vi skal nok nå i mål, det tager bare lidt længere tid, end vi først havde antaget.
Andet.
Efter min optræden i marts måned på landsdækkende TV2 i udsendelsen Razzia, hvor jeg havde samme tvhold som har fulgt Brian Kjølhede i en række udsendelser om mårhunden og om vejen ind til
Schweissregistret, med på eftersøgning de første dage af bukkejagten 2014, har der været flere forskellige
henvendelser, alle sammen heldigvis positive. Jeg fik blandt andet en henvendelse fra Allan Bruun
Rasmussen, Falcks dyrekonsulent, hvor han prikkede til mig om antallet af påkørsler i forbindelse med
overgangene fra normaltid til sommertid og omvendt. Myten om flere påkørsler i disse dage fik vi jo
punkteret for nogle år siden, og det har han ikke helt glemt. Som han skrev til mig: Jeg har omformuleret
vores (Falcks) pressemeddelelse en smule. Allan luftede tanken om at mødes over en kop kaffe, som
desværre endnu ikke er blevet til noget. Det kommer nok en dag. I bestyrelsen vil vi gerne holde kontakten
til alle, og vi mener alle, der bevæger sig i samme verden som os.
Michael Sand fra Netnatur.dk bruger Schweisshundeforeningen til at drage paralleller mellem hændelser i
Sverige og dansk praksis eller lovgivning. Blandt andet har en påkørsel af et vildsvin som ikke blev
indberettet af bilisten medført en bøde på SKR 2.000,- og en anden henvendelse gik på en ulvesag også fra
Sverige, hvor en ulv blev aflivet i forbindelse med en eftersøgning, og afliveren røg direkte i fængsel. Jeg
kunne berolige Michael Sand, og henvise til de allerede udformede retningslinier for eftersøgning af påkørt
ulv, som ligger på schweiss.dk (retningslinjerne ikke ulven)
I løbet af året har vi også fået en henvendelse fra Danmarks Jægerforbund, med en invitation til et tættere
samarbejde på schweissområdet, herunder at blive en del af det nye Jagtens Hus på Kalø. I første omgang

gik tilbuddet på, at vi kunne blive en del af Jægerforbundets webportal; vi kunne få postadresse i det nye
hus; vi kunne få sekretærhjælp , og vi kunne få hjælp til at opkræve kontingent. Alt sammen noget vi sagde
pænt nej tak til. Vi synes, vi er der hvor vi skal være, med hensyn til de nævnte områder. Den anden del af
henvendelsen gik mere på det faglige område, omkring tiltag hvor begge parter har noget at byde ind med,
og hvor begge parter kunne få noget ud af det resultat, der måtte komme ud af det. Som eksempel kan
nævnes:



Oplysningskampagner som forebygger anskydninger
Oplysningskampagner som sikrer korrekt håndtering af skud til klovbærende vildt, der ikke
umiddelbart forender i skuddet, og dertil hørende vurdering af behov for kontroleftersøgning.
 Hvornår skal der rekvireres en legitimeret schweisshundefører.
 Markedsføre DSHF’s formidlere der holder foredrag om schweissarbejdet til forskellige målgrupper.
 Udvikle oplysningsmateriale til prøveaspiranter til riffelprøve
 Overveje fælles udstillingskoncept til messer
Her i 2016 vil vi arbejde videre, for at se hvorledes vi kan komme tættere på hinanden.

Forskningsprojektet.
Første fase som blev sat igang i slutningen af 2014 har kørt hen over det meste af 2015. Som det med
jævne mellemrum er blevet skrevet på foreningens hjemmeside, har der været gennemført sporing på
friske dyr; de deltagende hunde har gennemgået en træningsmanual, som tog udgangspunkt i T-sporingen;
og efterfølgende har der igen været sporet på de samme friske dyr i vildhegningerne. Det skal her dog
nævnes at vi havde et udfald på et af halsbåndene, så vi var nødt til at få fat i et erstatningshalsbånd til
anden sporingsrunde. Det forlængede tidsplanen, hvorfor vi var nødt til at bede om udsættelse hos
Dyrevelfærdspuljen, hvilket vi også fik uden problemer.
Der er lavet en rapportering til Dyrevelfærdspuljen som det var opført i betingelserne for at få støtte, og vi
har lavet en afrapportering til 15. JUNI FONDEN, som var så venlige at give det tilskud, der var nødvendigt,
for at få sat hele projektet i gang. Rapporten kan findes på hjemmesiden.
Sidste år fortalte jeg om VILLUM FONDEN og hvor tilsagnet om tilskud, på daværende tidspunkt, stadig var
usikkert. Da Schweisshunden blev udgivet i maj, var der givet tilsagn om tilskud, nærmere bestemt
633.000,- kr. Da den del af projektet,der var søgt tilskud til, jo var sat i værk, og var midt i sit forløb, og da
det jo var ærgerligt at skulle sige nej tak til pengene, satte vi os ned og formulerede fortsættelsen af
projektet, og som tog afsæt i første del, og de observationer der her blev gjort undervejs. Det er faktorer
som villighed og vedholdenhed, mentale egenskaber, og sporing hen over terrænskifte. Herefter gik vi i
dialog med VILLUM FONDEN om at få lov til at bruge de beviligede penge til det, i stedet for det
oprindelige. Tilsagnet kom i efteråret, hvorefter vi gik igang med at rekruttere ekvipager. Denne anden del
går kort fortalt ud på at sammenligne tre gruppers forskellige træningsmetoder i grundindlæringen,
hvorefter de skal træne på terrænskifte, igen på tre forskellige måder, og så til slut sammenlignes resultatet
af de tre træningsmetoder med hinanden, igen for at se om der er en pil, som peger i en bestemt retning.
Vi har rekvireret 60 hunde med fører, som alle har lyst til at træne spor med deres hund. Disse 60 hunde er
delt op i tre hold, 20 på hver, og disse er igen opdelt i et øst og et vest hold, så vi dermed er nede på 10
hunde i 6 grupper. Alle hunde træner efter en udleveret træningsmanual, og resultatet efter hver gang de

har tænet, taster deltagerne ind i et elektronisk resultaskema, så vi dermed også har hånd i hanke med, at
der vitterligt bliver trænet. Efter sommerferien vil vi så afprøve alle hundene på spor, vi har udlagt og
registreret på GPS. Hundene bliver ligeledes forsynet med GPS halsbånd, så vi bagefter kan sammenligne,
og analysere hundenes nøjagtighed i arbejdet.
At der er forskellige opfattelser af sådan et projekt kommer ikke bag på os. At nogen ryster på hovedet og
andre bliver begejstrede, kommer heller ikke som nogen overraskelse. Når nye vinde blæser, er der nogen
som bygger vindmøller, og andre der bygger læskure. Sådan er det, og sådan vil det altid være. Vi er også
forberedte på kommentarer som, ”Hvad sagde jeg” eller ”Det kunne jeg da godt ha’ fortalt dem” men at
blive hængt ud på de sociale medier for, Citat: ”bare at vil stille vores personlige nysgerrighed og fået en
fond til at punge ud med en masse penge, endda få lokket Københavns Universitet med, er tæt på uartigt.”
må jeg nok indrømme, kommer som en overraskelse. Projektet bliver kaldt for en værre gang narrefisse, og
nærmest grotesk.

Årsskiftet 2015/2016 blev også året, hvor Naturstyrelsen besluttede at trække sekretariatsfunktionen hjem
til sig selv. Det betyder også en omstrukturering af personalet, så derfor er det en glæde at byde
velkommen til Marie Fangel Cleeman og Susanne Nissen, og noget knap så glædeligt at må sige farvel til
Jytte fra Jægerforbundet på Kalø. Tak for den tid vi har arbejdet sammen Jytte, du vil blive savnet, og så vil
vi ønske dig al mulig held og lykke fremover.
Vil du komme herop og modtage en lille gave fra foreningen.

Jeg vil slutte min beretning med igen at takke den øvrige bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde,
som jeg ser frem til, vil fortsætte i 2016.

