Formandens beretning for året 2017.
Ved sidste års generalforsamling bad vi om medlemmernes holdning og ideer til foreningens fremtid. Dette
blev gjort på baggrund af en lille håndfuld legitimerede schweisshundeføreres udmelding af foreningen.
Som bestyrelsen udtrykte det under sidste års generalforsamling, ”er det for sent at spørge, når først vi har
modtaget en udmelding” Der kom en masse gode input, og som ikke uventet; nogen af ideerne pegede i
hver sin retning afhængig af interesse og ståsted. På vej hjem fra generalforsamling og stormøde, begyndte
der at tegne sig et billede af en løsning, der kunne forene en del af de input, vi havde modtaget.
Dagen efter skrev jeg en mail til sekretariatet, hvori jeg kort ridsede en ide op, der gik ud på at danne et
mentorkorps blandt de legitimerede hundeførere, og som skulle danne grundlag for erfaringsudveksling
blandt hundeførerne, og som også kunne benyttes til at drage nye seriøse ansøgere ind i kredsen.
Efterfølgende blev forslaget fremlagt for bestyrelsen, og vi blev enige om at tage både Schweisssekretariatet og Jægerforbundet på ordet om at mødes til en drøftelse af fælles berøringspunkter.
Invitationen fra Ulrik kom i begyndelsen af foråret, og selve mødet blev afholdt i det nye Jagtens Hus på
Kalø, hvor Leif Stonor og jeg repræsenterede Schweisshundeforeningen og det nye initiativ. Begge parter,
Sekretariatet og Jægerforbundet, gav udtryk for at købe ind til ideen, og især Jægerforbundet tilbød hjælp
til at få ideen ført ud i livet.
Det blev efterfølgende aftalt, at Leif og jeg skulle præsentere den reviderede ide på det førstkommende
koordinatormøde (september) men på grund af arbejde blev jeg desværre forhindret, og dermed blev
beslutningen om at præsentere og inddrage koordinatorerne udskudt til næste møde, hvilket lige er blevet
afholdt. Fremlæggelsen kom aldrig på dagsordenen, for i mellemtiden har Sekretariatet besluttet sig for at
ændre Stormødet til i stedet at være en selvstændig schweisskonference af en hel dags varighed. Det er
med en hvis glæde, vi har kunnet konstatere, at erfaringsudveksling er på programmet. Vi tror og håber
naturligvis, at vi har været med til at støbe en kugle, som nu skal sættes på prøve på konferencen.
Udmelding af legitimerede hundeførere er desværre fortsat med endnu en lille håndfuld her i starten af
året, hvor kassereren udsender påmindelse og indkaldelse til generalforsamling. Derfor formulerede vi en
opfordring til at møde op og tage del i debatten om foreningens fremtid:
Citat:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at der blandt de legitimerede hundeførere har været en vis
utilfredshed med den udvikling, foreningen har gennemlevet de seneste år. For bestyrelsen at se,
er det ikke kun foreningen, men hele schweiss-setup’et der har ændret sig over de sidste par år, og
derfor mener vi, at foreningen nu står ved en skillevej, med forskellige scenarier foran sig:
-

-

-

Foreningen udvikler sig i langt højere grad på de sociale medier med debatforum, nyheder,
erfaringsudveksling, og lignende tiltag, og i langt mindre grad forsøger at holde liv i en
webside.
Foreningen går i retning af at blive en form for fagforening for de legitimerede
schweisshundeførere.
Foreningen åbner op for, at ikke-legitimerede medlemmer kan blive medlem af
bestyrelsen, hvorved der i endnu højere grad arbejdes for de sporinteresseredes
interesser.
Foreningen opløser sig selv, og overlader kursusaktiviteter, sporprøver, erfaringsudveksling
og markedsføring af schweiss-sagen til schweissudvalget, koordinatorerne og schweissregistrets fagudvalg.

Vi opfordrer alle medlemmer til at tage stilling til ovenstående, og til at deltage på
generalforsamlingen; og at der er medlemmer, som kan identificere sig med et eller flere af
punkterne, som har lyst og energi til at tage foreningen videre herfra. Citat slut.
Det skal på ingen måde ses som et forsøg på at lukke foreningen ned, men derimod skal der lyde
en tak til alle jer, der er mødt op, for jeg håber så sandelig at foreningen må opleve et 50 års
jubilæum. Vi har stadig en god sag at beskæftige os med.
Dette skal ikke tages som et udtryk for at bestyrelsen kaster håndklædet i ringen. Vi har nu
gennem en årrække forsøgt med nytænkning, -en nytænkning som højst sandsynligt har ført til de
før omtalte udmeldinger, -en nytænkning jeg som formand har stået i spidsen for. Med disse
fortsatte udmeldelser er jeg kommet til den erkendelse, at det ikke er mig, som skal lede denne
forening, men at der skal nye kræfter til, med et andet perspektiv og andre visioner, end dem jeg
har stået for. Derfor håber jeg på en sober og saglig debat under punktet eventuelt, hvor I
fremmødte kan komme med jeres synspunkter og gode ideer, der kan bruges som grundlag for det
videre arbejde, og jeg uddyber gerne de før opstillede scenarier senere.
Forskningsprojektet.
Forskningsprojekt 2 er afsluttet med en godkendt statusrapport til VILLUMFONDEN A/S og
godkendt afsluttende regnskab, hvilket udløste den sidste rate på 10% af det samlede
tilskudsbeløb, fonden pr. definition tilbageholder, hvorved man sikrer at projektet kommer sikkert
i hus. Efter generalforsamlingen her, og efter de gule ærter, vil Iben Meyer give en status på begge
de gennemførte projekter, med resultater og konklusion.
Med hensyn til selve finansieringen, har der været kritik i krogene om at ”brænde” så mange
penge af til sådan et prestigeprojekt. Det har jeg et par kommentarer til. Foreningen har ikke
spenderet en eneste krone på projekterne. Ikke en eneste krone har forladt foreningens konto til
projekterne. Jeg tror ikke, vi har drænet nogen fondskasse på projektet; så hvis vi har en anden
god sag, er jeg sikker på, at der stadig er fonde, som vil støtte os. Jeg er overbevist om at nogle af
de penge vi har modtaget til forskningsprojekterne, ikke ville være stillet til rådighed til en hvilken
som helst anden sag, vi måtte ansøge om tilskud til. Jeg er ret sikker på, at vi ikke havde fået de
penge, vi har modtaget, hvis ikke det var for netop den sag, -prøve at finde ind til andre eller bedre
træningsmetoder. Sidst men ikke mindst har jeg ikke meget respekt for folk, der går og brokker sig
til naboen, i stedet for at stå frem og tage dialogen direkte med dem, sagen vedrører.

Ny repræsentant i Schweissudvalget.
I foråret anmodede bestyrelsen Schweissudvalget om udskiftning på posten således at Rune
Rübner overlod sin plads i udvalget til Leif Stonor. Vores anmodning blev accepteret, så det nu og
fremover er Leif Stonor, der sidder i Schweissudvalget for Schweisshundeforeningen. Leif er en
person vi trygt kan overlade denne opgave, idet Leif har været med i schweiss-sagen i rigtigt

mange år, har fungeret som schweissdommer i rigtig mange år, og herudover er Leif også
koordinator i region 7.

Foreningen prøver.
Foreningen har i 2017 været vært ved 8 schweissprøver plus en lidt anderledes form for prøve, nemlig i
forbindelsen med sommerarrangementet, hvor der blev afviklet tre-timers spor og spor uden
dommerledsagelse.
De 8 prøver fordeler sig med 5 ordinære schweissprøver, med i alt 115 deltagende ekvipager.
58 hunde på 400m/3t prøve med følgende præmiering 1p/37-2p/10-3p/6-0p/7
33 hunde på 400m/20t prøve med følgende præmiering 1p/15-2p/5-3p/3-0p/10
1 hund på 600m/20t uden præmiering
12 hunde på 1000m/20t prøve med følgende præmiering 1p/8-2p/1-3p/1-0p/2
9 hunde på 1000m/40t prøve med følgende præmiering 1p/1-2p/1-3p/0-0p/7

Herudover har der været afviklet 2 schweissprøver uden dommerledsagelse.
9 ekvipager stillede op, hvoraf 7 bestod.
Eliteprøven blev af forskellige årsager afholdt i det nordjyske med deltagelse af 3 ekvipager.
1 hund blev afprøvet på 40t spormed bestået prøve
2 hunde blev afprøvet på 20t spor hvoraf den ene bestod.
Stor tak til alle prøveledere, hjælpere og dommere, for den store indsats, det er at både forberede,
planlægge og afvikle sådanne prøver. Tusinde tak skal I have alle sammen.
Schweisshunden.
Her kan jeg næsten kopiere tidligere års tekst. Godt blad, -godt indhold, -relevant stof, og interessant
læsning. Bare ikke så tykt denne gang. Der er heldigvis ikke regler for, hvor mange sider, bladet skal bestå
af. Endnu engang tak til redaktøren for det store arbejde, der ligger bag udgivelsen. Jeg er også særligt glad
for at kunne fortælle, at redaktøren, (Finn hvis nogen skulle være i tvivl) har indvilliget i at fortsætte, selv
om han efter denne generalforsamling ikke længere er en del af bestyrelsen.

Sommerarrangementet.
En gruppe sønderjyske schweisshundeførere havde taget opgaven til sig med stor entusiasme og
engagement under ledelse af Allan Skriver. Et godt og hyggeligt arrangement med den sædvanlige portion
nytænkning og socialt sammenværd. Som nævnt under prøverne, havde sønderjyderne lavet et antal
schweissprøver på 3 timers niveau og i den anden ende af skalaen, ved et antal ”uden dommerledsagelse” -

prøver. Helt præcist: 8 stk. 400 m 3 timers prøver, og 8 stk. 1000 m uden dommerledsagelse. Dette har
gjort at bestyrelsen overvejer, og sandsynligvis gennemfører prøver i forbindelse med kommende
sommerarrangementer. Der kigges ind til om ikke Eliteschweissprøven kan afvikles i denne forbindelse. Det
vil flytte prøven fra tidspunktet, hvor jagten på de store hjorte går ind, hviklet har betydning for en del
hundeførere, der enten deltager, eller fungerer som dommer.
Og når vi nu er ved at ændre på traditioner og faste terminer, har vi i bestyrelsen, drøftet muligheden for at
veksle mellem Nymindegabseminaret og sommerarrangementet, således at de hver især afvikles hvert
andet år. Det vil jeg trygt overlade til den nye bestyrelse at arbejde videre med.
Som en sidebemærkning vil jeg gerne nævne punktet søndag formiddag om Eftersøg i teori og praksis.
Carsten Batzlaff lage op til en diskussion og dialog om forskellige anskydningsformer på forskellige
vildtarter med forskellige hunderacer inden for registret. En form som vi indarbejdede i vores forslag til
sekretariatet om at oprette det før omtalte mentorkorps for erfaringsudveksling.

Med disse ord vil jeg slutte min sidste beretning som formand og ønske en delvis ny bestyrelse al mulig held
og lykke med det fremadrettede arbejde, og kun håbe og tro på at foreningen vil leve mindst endnu 27 år.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke både den nuværende, såvel som tidligere bestyrelser for et
fantastisk godt og konstruktivt samarbejde. Heldigvis har vi stort set aldrig været uenige, og hvis vi har, har
vi heldigvis altid respekteret hinanden for de synspunkter, vi har måttet have, og heldigvis har vi altid
respekteret ganske almindelige demokratiske spilleregler.

Generalforsamlingen 2018.

