
Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening. 

 
Den 22. oktober 2010 hos Leif Stonor Nielsen. 
 
Deltagere: Aksel Bek, Bent Hundstrup, Finn Møller, Leif Stonor, Michael Ramlau, 
Søren Larsen.  
 
Fraværende: Ingen. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Orientering vedr. Schweissudvalget. 
4. Status vedr. handlingsplan. Herunder forskningsprojekter. 
5. Banner-reklamer. 
6. Evaluering af sommerarrangementet. 
7. Sommerarrangement 2011. 
8. Evaluering af kursustilbuddet. 
9. Evaluering af elite-testprøve og 40 timers spor. 
10. Orientering om ID-sporings-seminar i Sverige 
11. Indholdsfortegnelse til bogen. 
12. Økonomi og medlemstal. 
13. Eventuelt. 
14. Næste møde. 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 
 Intet at bemærke. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 Intet at bemærke. 
   
3. Orientering vedr. Schweissudvalget. 

Aksel orienterede om arbejdet i udvalget. 
Arbejdet med handlingsplanen tegner godt for fremtiden. Dog tager foreningen 
afstand fra tankerne om en specialisering blandt hundeførerne i forhold til 
eftersøgningsopgaver, og ligeledes tankerne om oprettelse af et register af ikke-
schweisshundeførere til indledende sondering vedr. trafikeftersøgninger. 
Vi kan give input til arbejdet med nedbringelse af trafikeftersøgninger. Michael 
laver et udkast. 
 



4. Status vedr. handlingsplan. Herunder forskningsprojekter.  
Handlingsplanen gennemgås i sin helhed på næste møde, som skal være heldags. 
Schweissudvalgets udkast til handlingsplan lægger op til mulighed for etablering 
af forskningsprojekter. Emnet hører ind under vores handlingsplans pkt. 3.1, 
hvorfor det er helt naturligt, at foreningen bidrager til/ved evt. projekter. Alle 
tænker på relevante emner og mulige ”interessenter” til næste møde.  
 

5. Banner-reklamer. 
Stilles i bero. Evt. henvendelser vedr. køb/salg henvises til at anvende 
hjemmesidens Forum. 
 

6. Evaluering af sommerarrangementet 2010. 
På trods af at tjeklisten lægger op til, at der skal etableres et samarbejde med de 
lokale hundeførere, havde Søren valgt at stå alene med afviklingen af programmet. 
Desværre blev der meldt afbud fra Henrik Michaelsen med pengehunden Cash så 
sent, at det ikke var muligt at skaffe et alternativ; og det kiksede også med 
søndagens punkt ” Førstehjælp til hunden”. Dette, sammen med andre forhold, 
gjorde, at programmet blev så ”tyndt”, at jyske hundeførere har meldt, at det 
faglige indhold ikke var bro-billetterne værd. 
Indkvartering og forplejning var ok. 
Søren reviderer tjeklisten. 

 
7. Sommerarrangement 2011. 

Bliver som tidligere aftalt i Vestjylland ved. Klosterheden. 
Finn er bestyrelsens tovholder, og har kontakt med koordinator John Pedersen, der 
har lovet at tale med de mulige lokale hundeførere, og lave en liste med potentielle 
hjælpere.     
Det er, som sædvanligt, de lokale medlemmer der sammensætter og afholder 
programmet. 
Søren har gjort sig nogle tanker om nytænkning vedr. omfang og indhold mht. 
hundearbejde og teori, og kommer med forslag til evt. ændringer i tjeklisten. 
 

8. Evaluering af kursustilbuddet. 
Initiativet har generelt været en stor succes; dog har der endnu ikke været behov 
for kursus 4. Michael laver statistik. 
Der har været uklarhed vedr. ansvarsfordelingen for kursus 3, idet der er blevet 
afholdt kursus på Kalø og i Sønderjylland uden involvering af formidlerne og med 
vidt forskellige indhold. Michael reviderer teksten vedr. kursusleder. Timingen af 
kursus 3 laves sammen med sekretariatet, så det tidsmæssig passer med 
kvalifikationstestene. 
Der skal laves drejebog for de enkelte kurser for at sikre ensartethed. Michael 
laver for 1 og 2, og Aksel laver for 3. 
Der skal være mere direkte adgang til kurserne på hjemmesiden. Michael taler 
med webmaster Lars. 

 



9. Evaluering af elite-testprøve og 40 timers spor. 
Testprøven var en stor succes, med den ønskede sværhedsgrad.. Præmieringen var 
3 x 2. pr. og 1 x 0. Aksel skriver en dommervejledning evt. med hjælp fra 
deltagerne. 
Der skal laves justeringer hist og her. 

⋅ Der skal tilføjes 500 m hetz, hvor hunden selvstændig skal finde dyret. 
⋅ Der skal være et veldefineret anskudssted, som det er kvalificerende at 

finde. 
⋅ Prøven er kun for medlemmer. 
⋅ Der tilstræbes 50/50 fordeling af legitimerede hundeførere og øvrige 

medlemmer. Er der overtegning ved deadline foretages lodtrækning. 
⋅ Hundene skal være registerhunde, eller hunde der som minimum har 

bestået 1000 m 20 timer eller tilsvarende. 
Det skal besluttes, om sporarbejdet skal dokumenteres med Garmin pejl, og i så 
fald skal det sande spor dokumenteres ved, at sporlæggeren bærer senderen, og 
det gåede spor ved, at hunden bærer senderen.  
Det tilstræbes ikke, at prøven kan DKK-godkendes. 
Aksel undersøger forsikringsforholdene. 
 
1000 m 40 timers prøven hos Jørgen Jensen var en succes med 5 deltagere. 
Præmieringen var 2 x 1. pr. og 3 x 0. 

 
10. Orientering om ID-sporings-seminar i Sverige,  

Michael og Finn orienterede fra deltagelsen i Svänska Jägerförbundets seminar på 
Öster Malma vedr. ID-træning. Et meget interessant program med relevant faglig 
nytænkning. 
http://jagareforbundet.se/Global/Efters%C3%B6ksprojektet/Seminarium_ViltSp%
C3%A5randeHundar_100819.pdf. 
Der blev knyttet kontakt med en potentiel indlægsholder til ”Nymindegab-
seminaret” i 2012, som har skrevet en artikel om emnet til Norges Jeger- og 
Fiskerforbund. Nordmændene har givet tilladelse til, at vi må oversætte og bringe 
artiklen i Schweisshunden 2011. 

 
11. Indholdsfortegnelse til bogen. 

Michael og Finn har lavet forslag til en foreløbig indholdsfortegnelse. Alle 
kommer med forslag til ændringer og tilføjelser til Michael. 
Michael sender Excel-fil vedr. forfatteremner til alle afsnit. 
Der skal laves forslag til budget, forlag, ophavsrettigheder og forfatterkontrakt. 
Redaktionsgruppen er Michael, Søren og Finn. 
 

12. Økonomi og medlemstal. 
436 medlemmer har betalt kontingent for 2009. 
Der er 38.716 kr. på driftskontoen og 93.573 kr. på fondskontoen. 
Det fastholdes, at nøgletallene vedr. medlemstallet og genbetalingsprocenten skal 
laves pr. 31.12.2010. 
  



13. Eventuelt. 
Generalforsamlingen er den 26. februar. Aksel, Bent, Leif og Søren er på valg. 
Alle bør have overvejet sin stilling før næste møde. 
Finn laver forslag til vedtægtsændring vedr. æresmedlemskab. 
Det skal overvejes at lave differentieret pris for medlemmer og ikke-medlemmer 
på kursus 1 og 2. 
Det skal overvejes at lave korte web-bestyrelsesmøder via Skype. 
Michael har overværet en Memorial-schweissprøve i Slovakiet. Det skal overvejes 
om en lignende kan laves i Danmark. 
Leif viste et magnetskilt med en trekant med ekvipage og underteksten 
vildtulykke, som Johnny Bastian har lavet. Skiltet skal være fluorescerende. Det 
skal overvejes, om der skal skaffes fondsmidler til at kunne udlevere et gratis 
eksemplar til de medlemmer, der er legitimerede hundeførere. Leif skaffer prisen 
for 200 stk. 
Jørgen havde fået 5 stk. lygter til halsbånd fra firmaet Orbiloc. Der er mulighed 
for, at vi kan tilbyde dem til medlemmerne til en favorabel pris. Jørgen skaffer 
prisen. Michael vil kunne administrere evt. handel. 

 
14. Næste møde. 

Den 05. februar 2011 hos Aksel kl. 10.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finn Møller. 
Den 03. november 2010.   


