
Igennem de sidste år har foreningen været inde i en god gænge med focus og retning, ikke mindst  takket 

være den startegi- og handlingsplan, der i sin tid blev udarbejdet for årene 2005 til 2009 og efterfølgende 

for årene 2009 tll 2013. 

Den nye bestyrelse vil målrettet arbejde videre med den nuværende strategiplan for at sikre den fortsatte 

udvikling af foreningen. Vi skal turde tage nogle langsigtede beslutninger, der fortsat holder- og sikrer at, 

foreningen er fremme i forreste linie, når vi taler om schweisstræning og sporarbejde, og når vi taler om 

videreformidling af den viden, vi kan udvikle og opsamle både her i landet, såvel som uden for landets 

grænser. 

Vi er allerede igang med at planlægge foreningens næste kursus i Nymindegablejren, og indtil videre ser det 

ud til, at netop Nymindegablejren kan blive foreningens permanente kursussted. Vi vil arbejde målrettet på 

at afholde et seminar hvert andet år for foreningens medlemmer. Herved opfylder vi også 

formålsparagraffen ”At fremme interessen for og viden om eftersøgning af klovbærende vildt.”  

Bestyrelsen har en vision om at Dansk Schweisshundeforening skal blive til det foreturkne sted at gå hen, 

når man ønsker at tilegne sig viden om sporarbejde, der er relateret til eftersøgning af klovbærende vildt. 

For ud af den store brede masse vil, og skal, der komme dedikerede hundeførere, der seriøst arbejder med 

deres hund for at komme i Schweissregistret. 

I arbejdet med at formidle budskabet til vore intresenter, - i forbindelse med deltagelse på messer  eller 

ved jagtforretningers arrangementer,  sker det med jævne mellemrum, at vi støder på gode tilbud, der  

drejer sig om  udstyr til Schweisshundeførerne. Disse tilbud vil vi tage imod og formidle dem videre til 

hundeførerne Men fremover vil det blive i samarbjede med Schweissudvalget.  

I bestyrelsen har vi gentagne gange vendt det faktum, at ikke alle landets schweisshundeførere er medlem 

af foreningen. I foreningens strategi- og handlingsplan står, at vi vil måle den overordnede succes på evnen 

til at fastholde vore medlemmer, og evnen til at tiltrække nye. Vi vil meget gerne ha’ alle hundeførere som 

medlem, og derfor er vi  interesseret i at høre om årsagen til, at nogen har valgt foreningen fra. 

Vi ønsker at foreningen også arbejde seriøst med at kunne give de legitimerede schweisshundeførere 

mulighed for at få tilført ny viden om eftersøgningsarbejde.  Netop derfor arbejdet med kurser hvert andet 

år. 

I den gamle bestyrelse var vi så småt begyndt at tænke på, hvorledes vi kan få gjort hjemmesiden mere 

levende. Den nye bestyrelse  arbejder nu forstærket videre på at få at få gjort noget ved sagen. Vi vil gerne 

ha’ oprettet en blog, hvor vi kan få medlemmernes feedback på de ting vi foretager os.  

Efter generalforsamlingen på Fjeldsted Skov Kro har den nye bestyrelse konstitueret sig. Hvordan kan du se 

under menupunktet ”Bestyrelse.” 

Knæk og bræk med træningen og prøverne her i foråret. 

Michael Ramlau. 


