
Referat fra Dansk Schweisshundeforeningen Skype-bestyrelsesmøde. 

 
Den 8. april 2014 kl.20.30. 

 

Deltagere: 

Finn Møller, Tom Gerral Nielsen, Jørgen Olsen, Michael Ramlau, Rune Rübner-

Petersen, Erik V. Stokbro. 

  

Fraværende:  

Leif Stonor Nielsen (på grund af tekniske problemer). 

 

Dagsorden:                                                                       

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Medlemstal og økonomi 

4. Orientering fra Schweissudvalget 

5. Kort status på Nymindegab. 

o Hvordan kommer vi videre med rådyrspor 

o Hvordan ser idealprofilen i form af en mentalbeskrivelse ud for en 

schweisshund 

o Skal vi i dialog med schweiss-sekretariatet omkring kravet til hunde der 

søger om optagelse, set ud fra de iagttagelser vi gjorde på råvildtsporene om 

lørdagen. 

6. Eliteschweissprøven. Sted og afvikling 

7. Strategi- og Handlingsplan. Fordeling af opgaver. 

o Kortlægning af de tre medlemsgrupper: schweisshundeførere, 

sporinteresserede, støttemedlemmer 

o Oplysningskampagne over for jægerne 

o Forskningsprojektet 

o Opdatering af hjemmesiden. Andre elektroniske medier 

o Matrix over emner pr. måned på Bloggen 

8. Kort status på Schweisshunden 2014 

9. Eventuelt 

10. Næste møde 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

      Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

      Godkendt. 



 

3. Økonomi og medlemstal 

Der er 116.227 kr. på driftskontoen og 52.702 kr. på fondskontoen 

Der er 506 medlemmer hvoraf 65 endnu ikke har betalt kontingentet 

 

4. Orientering fra Schweissudvalget 

Der henvises til offentliggjorte referater på www.schweiss.dk 

 

5. Kort status på Nymindegab 

Der har været mange positive tilbagemeldinger på, at vi havde valgt at følge 

opfordringerne om at fokusere på eftersøgning af råvildt.   

Forsøget på at efterligne en rådyr-situation med haglskud ved hjælp af et 

”Vandspor” og en rådyr-situation med kugleskud ved hjælp af et ”Blodspor”, blev 

kommenteret positivt af mange af deltagerne. 

6 km af de lagte 20 km spor blev forsøgt dokumenteret med 6 Garmin-halsbånd. 

Finn vil forsøge at sammenligne de gåede spor med de lagte spor.  

 

Under et af indslagene i auditoriet blev DKKs system for mentalbeskrivelse og –

test gennemgået. Det blev foreslået, at vi undersøger, om der ud fra DKK’s 

profiler for de hyppigste racer i Schweissregistret kan dannes en fælles idealprofil 

for en schweisshund. Derefter kan der evt. udarbejdes en tilhørende mentaltest 

 

6. Eliteschweissprøven, Sted og afvikling 

Leif forsøger at finde et sted på Midtsjælland. Dato er fastsat til søndag d. 14. 

september. Der vil igen i år blive tilbudt 40 timers spor. Når terræn er aftalt, vil 

prøven blive lagt i prøvekalenderen på nettet. 

 

7. Strategi- og Handlingsplan 

Efter bukkejagten vil Finn lave et forslag til, hvorledes de tre medlemskategoriers 

forventninger til foreningen kan afdækkes. Målet er at lave et spørgeskema pr. 

medlemskategori, hvor svarene efterfølgende kan omsættes til konkrete 

aktiviteter.  

Michael kontaktet Jægerforbundets formand Claus Lind for at komme videre med 

en oplysningskampagne, der skal få den sidste lille del af de jægerne til at 

rekvirere en legitimeret schweisshund, i alle tilfælde, hvor skuddet ikke har den 

ønskede virkning. 

Forskningsprojektet er inde i en fase med udarbejdelse af en række ansøgninger, 

der forhåbentligt kan give det økonomiske grundlag for at komme i gang hen over 

sommeren.  

 

8. Kort status på Schweisshunden 2014 



Alt er som det plejer; men der er øget træghed i medlemmernes levering af 

artikler. Det er som sædvanligt målet, at udsendelsen bliver før starten af 

bukkejagten, men der er risiko for, at det ikke nås i år. Vi har som i 2013 fået 

tilladelse til at oversætte et par fagligt relevante artikler fra Wild und Hund. 

 

9. Eventuelt 

      Der var ikke noget til referat. 
 

10. Næste Møde 
Skypemøde tirsdag den 8/7 2014 kl.19.00 

 

 

Referent. 

Jørgen Olsen. 

Den 23/4 2014 


