
Bestyrelsen har ordet, november 2011. 
  
Da jeg i 2005 meldte mig ind i Dansk Schweisshundeforening var det egentlig uden ret 
meget kendskab til foreningen og dens aktiviteter. Jeg havde tilmeldt mig en af 
foreningens schweissprøver, og som en naturlig følge af det ønsket at melde mig ind. Da 
jeg nogen tid senere modtog årsskriftet, fik jeg et indblik i, hvad der i øvrigt var af 
aktiviteter i foreningen. 
 
I foråret 2011 lod jeg mig vælge som suppleant til bestyrelsen, og modsat mange andre 
bestyrelser er suppleanterne her en del af bestyrelsen hvad angår det praktiske arbejde og 
mødeaktiviteten. I Dansk Schweisshundeforening er der foruden den valgte bestyrelse, 
som varetager mangeartede opgaver til fordel for alle medlemmer, en hel skare af 
frivillige. Det være sig prøveledere og stifindere på schweissprøver over hele landet, det 
landsdækkende korps af formidlere som udbreder kendskab til schweissarbejdet til 
jagttegnsaspiranter, jagtforeninger, konsortier m.m., samt de mange medlemmer der 
sørger for at det årlige sommerarrangement kan afvikles på bedste måde. Jeg kan kun 
opfordre til, at man melder sig ind i foreningen, hvis man ikke allerede har gjort det, for 
på den måde for et beskedent beløb at kunne nyde godt af en lang række tilbud. 
 
Her i det midtvendsysselske kører efterårets haglbøssejagter nu på sit højeste, og da her 
står rigtig meget råvildt, giver den kombination en hel del arbejde til de legitimerede 
hundeførere. Det er dejligt, at man bruger os, og både hunde og førere vil rigtig gerne ud, 
men det er ikke lutter lette opgaver, vi kommer ud til. Man kan i nogle situationer godt få 
den fornemmelse, at mange alternativer har været forsøgt, inden man til sidst vælger at 
ringe til en af os. Samtidig synes jeg også, man har en klar fornemmelse af, at rigtig 
mange jægere har taget opfordringen til sig, og ringer for at få foretaget en 
kontroleftersøgning på skud afgivet efter råvildt. Og godt for det! 
 
Til slut vil jeg ønske knæk og bræk med resten af sæsonen til kollegaer og jægere i øvrigt. 
  
Erik Vormstrup Stokbro. 
 


