
Referat fra Dansk Schweisshundeforeningen generalforsamling  2013. 

 
Den 2. Juli 2013 kl.18.00 på Fjeldsted Skov Kro. 

 

Tilstede: 

 

Michael, Erik, Finn, Leif, Jørgen. 

 

Fraværende:  

 

Rune, Tom. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

 

      Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: 

   

      Godkendt. 

 

 

3. Økonomi og medlemstal. 

  

Finn Møller fremlage regnskabet. 70 medlemmer mangler at betale årets 

kontinget, hvorved vi endnu ikke har opfyldt vore ambitiøse mål om at foreningen 

skal tælle min. 500 medlemmer. 

Restanterne vil i nærmeste fremtid blive rykket for den manglende indbetaling. 

 

4. Orientering fra Schweissudvalget. 

 

Der henvises til offentliggjorte referater på www.schweiss.dk 

 

5. Orientering om  samarbejde med Schweissregisteret om sporfaglig 

efteruddannelse 
 

Efter et afholdt møde mellem Schweisshundeforeningen og Ulrik Lorenzen, 

hvorunder ideer og problemstillinger til et muligt samarbejde omkring 

kursusaktivitet blev drøftet, afventer vi et udspil fra Ulrik Lorenzen. 

 

 



6. Orientering om møde med Jægerforbundets formand Claus Lind 

Christensen. 

 

På baggrund af et par kedelige oplevelser i forbindelse med årets bukkejagt har 

Michael har taget kontakt til Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen, 

for at gøre Jægerforbundet opmærksom på problemstillingen samt opfordre 

forbundet til at sætte en oplysningskampagne i søen, så jagten i Danmark kan 

opretholde sit gode image blandt den del af befolkningen, der ikke går på jagt.  

I den forbindelse besluttedes det at sende vores nye folder til alle danske 

jagtforeninger. 

 

 

7. Orientering om eventuel ny type sporprøve i Nordjylland. 

 

Jørgen Jensen og Bent Bolli, Hirtshals har leget med tanken om at lave en ny type 

schweissprøve. Prøven skal bestå af 1000 meter spor, hvor ekvipagen sendes 

afsted uden ledsagelse af en dommer, og under udredning af sporet skal finde og 

hjemtage et antal udlagte pürschtegn. Inden foråret vil vi afprøve konceptet med et 

antal hunde, således at der kan udarbejdes et sæt prøveregler og et 

bedømmelsesgrundlag. Herefter inviterer vi et nyt antal ekvipager til en testprøve. 

 

8. Årets sommerarrangement 

 

Sommerarrangement bliver i år hold i Nykøbing Sjælland. Deltagerne vil blive 

delt i kategorier efter hvilket stade ekvipagen befinder sig på. Det er muligt at 

ankomme fredag, indkvateringen er telt, campingvogn, eller nærliggende 

vandrehjem og hotel. Som noget nyt, består aftensmaden lørdag af  fisk fra Rørvig 

fisk. 

 

9. Strategi- og handlingsplan 2014- 2018 ( Vi skal igang med at udforme S&H 

plan for de næste 5 år.) 

 

      Dette punkt blev flyttet til næste heldagsmøde.  
 

10. Næste års Nymindegabkursus, de første tanker omkring adgangskrav og               
indhold. 
 

Der blev brainstormet på indholdet til næste års internatkursus i Nymindegab. Det 

blev besluttet at sænke adgangskravet for deltagelse, så også 1. præmie på           

3-timers prøve vil give adgang under forudsætning af, at man har været medlem af 



foreningen i mindst to år. Vi skal ha’ tænkt undervisning på forskellige niveauer 

ind i konceptet. 

 

11. Eventuelt. 

 

Der var ikke noget til referat. 

 

 

Referent. 

Jørgen Olsen. 

Den 15/7 2013 


