
Bestyrelsen har ordet marts 2012. 

 

Så er månedens to vigtige begivenheder godt overstået; og med succes. 

Generalforsamlingen havde rekordstor deltagelse, ikke kun af legitimerede hundeførere, men også af 

”menige” sporhundefolk hvoraf nogle er potentielt kommende hundeførere.  

Selv om generalforsamlingen på en måde ligger lidt i læ af stormødet mht. deltagerantallet, vælger vi i 

bestyrelsen at se det store fremmøde som et tegn på, at medlemmerne bakker op om vore aktiviteter. 

Hvilket da også kom klart til udtryk ved, at der var genvalg på alle poster. 

Helt faktuelt kan det måles på de nøgletal, som bestyrelsen har valgt: 

 Medlemstallet: Er steget 

 Antal genbetalende:  Er steget 

 Antal nytilkomne: Er steget. 

 Antal udmeldte: Er faldet. 

I skrivende stund er der ca. 20 nyindmeldte i 2012. 

Schweiss-seminaret i weekenden den 17-18. marts, havde også flere deltagere end tidligere. 

 

Nymindegab Lejren har nu været vores base i to år, og er helt ideel både mht. pris, indkvartering og 

forplejning samt terræn til sporarbejdet. Men det faktum, at det ligger længst ude mod vest på kanten af 

Vesterhavet, er tilsyneladende et problem. 

 

Se den geografiske fordeling af deltagerne pr. schweiss-region her. De grønne er legitimerede hundeførere, 

og de gule er sporhundefolk.  

Enkelte havde måttet melde afbud på grund af sygdom. 

 

De to lokale hundeførere, Karl og Ole, som havde accepteret at være ansvarlige for sporene til om 

lørdagen, besluttede hurtigt at flytte fra lejrens bjergfyr-arealer til Naturstyrelsens mere fremkommelige og 

overskuelige arealer syd for lejren. En helt rigtig beslutning som gjorde, at der blev plads til i alt 16 spor. En 

stor tak til skovdistriktet og Karl og Ole samt alle som hjalp med sporene. 

 

Præsentationerne i auditoriet var en udfordring for nogle, som havde problemer med at forstå svensk. 

 

Den faglige vurdering af hele arrangementet kan læses i Schweisshunden 2012.  

Vi forventer, at seminaret i 2014 også bliver i Nymindegab, så de kommende arrangører må anstrenge sig 

for at få en bedre geografisk fordeling af deltagerne. 

Og så til det sædvanlige hjertesuk fra den gamle redaktør.  

Det er hidtil lykkedes at give ”Schweisshunden” et passende indhold af både fagligt relevant stof 

og ”røverhistorier” fra medlemmerne, men det er vel ikke nogen hemmelighed, at det er blevet 

vanskeligere med tiden. 

Så derfor sender jeg det sædvanlige nødråb til alle medlemmer. 

INGEN INDLÆG -> INTET INDHOLD -> INGEN SCHWEISSHUND 2012! 

Så enkelt er det! 



Uden en aktiv indsats fra jer, både mht. artikler og billeder, er det ikke muligt at sikre standarden. 

Jeg beder derfor alle om at sende mig, hvad I synes kan være relevant. Jeg har deadline for tilgang 

den 15. april, som er absolut sidste mulighed. Tænk hverken på sprogbrug eller grammatik, det 

klares under redigeringen. 

Nogle har allerede taget opfordringen fra generalforsamlingen op, og indsendt artikler og billeder; 

og mange tak for det. Men jeg har altså endnu kun stof til ca. en kvart ”Schweisshund”, så det er 

blot om at komme til tasterne. 

Adressen er: fimoeller@bknet.dk eller Tyttebærvej 15, 8850 Bjerringbro.   

Venlig hilsen 

Finn Møller 
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