Formandens beretning
Ved arbejde med naturpleje benyttes en tommelfingerregel kaldt ”Brandmandens Lov”. Ved udarbejdelse
af naturplaner kan man med fordel tilgå opgaven efter følgende principper, som når en brandmand slukker
en ildebrand: Bevar, Beskyt, Genopret og Nyetabler.
Bestyrelsens arbejde det seneste år har først og fremmest været at sikre foreningens overlevelse i en
særdeles usikker position belyst gennem bl.a. en udarbejdet situationsanalyse kort tid efter den
ekstraordinære generalforsamling. Ved brug af de førnævnte principper i ”Brandmandens Lov” er der nu
skabt et fornuftigt fundament:
Bevar
-

Foreningen har bevaret sin plads i Schweiss-udvalget og er fortsat en aktiv rådgiver og
samarbejdspartner i forhold til Naturstyrelsen omkring organisering af schweissarbejdet i Danmark.
Foreningen har bevaret et medlemstal på over 400 betalende medlemmer ved udgangen af 2019.
Foreningen har bevaret medlemsbladet ”Schweisshunden”.

Beskyt

-

Foreningen har beskyttet den traditionsrige Elite-schweissprøve. Prøven startede tilbage i 1976 og
har ved flere lejligheder været aflyst af forskellige årsager. Bestyrelsen ønsker at beskytte den
nuværende Elite-schweissprøve og fastholde prøven som en årlig tilbagevendende begivenhed.

-

Foreningen afviklede i efteråret 2019 seks schweissprøver og havde i den forbindelse i alt 84
ekvipager til afprøvning i hhv. Dejbjerg plantage, Brobyværk, Løgumkloster, Tversted, Tversted (i
samarbejde med Dansk Ruhårsklub), Rold skov samt Elite-schweissprøven i Blåvandshuk. Der skal
lyde en stor tak til prøvelederne for jeres engagement samt til dommere og medhjælpere.
Foreningen har beskyttet aspiranter som en af foreningens vigtigste nicher.
Foreningen har afholdt et meget tilfredsstillende sommerarrangement med tema omkring praktisk
eftersøgning.

-

Genopret

-

Foreningen har genoptaget dialogen med flere af vores interessenter herunder sponsorer,
Danmarks Jægerforbund, Schweiss-sekretariatet og medlemmerne. Bestyrelsen har f.eks. ved flere
lejligheder mødtes med Schweiss-sekretariatet samt med Danmarks Jægerforbund. Sidstnævnte
bl.a. i forhold til mulighederne for udvikling af vores samarbejde.

-

Foreningen har genoprettet et formidlingsmateriale, som fremadrettet kan anvendes af hele
medlemsskaren til formidling af foreningens formål ”at fremme interessen for og omkring
eftersøgning af klovbærende vildt”. Materialet, som der løbende kan bygges videre på, kan
anvendes til flere formål f.eks. ved foredrag i jagtforeninger, af jagttegnsundervisere, ved opstart
på sportræning, ved foredrag i skoler m.v.

-

Foreningen har genoprettet en strategiplan. En plan, som er forenklet, og som virker snævert i
forhold til vores formål om ”at fremme interessen for og omkring eftersøgning af klovbærende
vildt”.

Nyetabler
-

-

-

-

-

Foreningen har en nyetableret hjemmeside. Hjemmesiden har krævet mange ressourcer, og det
har været en stor opgave at løfte.
Foreningen har en nyetableret Facebook-side, som hovedsagelig anvendes til formidling af
relevante emner som f.eks. schweissprøver, nye schweisshundeførere, anskudssteder,
arrangementer m.v.
Foreningen har i samarbejde med Naturstyrelsen, Schweissregistrets prøveudvalg og lokale
schweisshundeførere fået etableret et nyt kursusprogram for aspiranter indkaldt til
kvalifikationstest. Alt dette med god hjælp fra enkelte koordinatorer, lokale schweisshundeførere
og en række erfarne schweisshundeførere, som har været kernen i arbejdet med aspiranter i en
årrække.
Foreningen fik i 2019, efter en vedtægtsændring, en bestyrelse, som også inkluderer tre
medlemmer, som ikke var eller tidligere har været i schweissregistret (det ene bestyrelsesmedlem
er sidenhen blevet optaget i registret). Denne ændring af foreningens organisering har været
diskuteret i 2000, 2003 og 2018.
Foreningen etablerer et træningsseminar for medlemmer, som ønsker at dygtiggøre sig i arbejdet
med hunden. Der stilles ingen formelle krav til ekvipagens kompetencer, erfaring eller mål med
arbejdet. Træningsseminaret går således på tværs af hunderacer, kompetencer og erfaring til fordel
for hele medlemsskaren.
Foreningen tilbyder i samarbejde med Danmarks Jægerforbund kurset ”Eftersøgning af hjortevildt”.
Formålet med dette kursus er ligesom i tidligere år at skabe interesse for schweissarbejdet (dvs.
formålet er ikke at fremme brugen af egen hund til eftersøgning, hvilket udelukkende bør ske ved
de registrerede hundeførere).

For at have maksimal handlefrihed skal der være styr på økonomien. Bestyrelsen har i regnskabsåret
leveret et underskud på -26.883 kr. og forklaringen hertil skal findes i stigende bladudgifter, etablering af
hjemmeside ved eksternt firma og udgifter i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.
Underskuddet kan forklares og retfærdiggøres, men der er grund til at være forsigtig, hvorfor vi har lagt et
forsigtigt budget for 2020.

Jeg oplever medlemmer, som uge efter uge klør på med initiativer og vedvarende tilbyder hjælpende
håndsrækninger. Der er mange sådanne eksempler. Bl.a. er der den gruppe af medlemmer, som engagerer
sig 100% i aspiranterne. De har i en årrække været ansvarlige for foreningens schweiss-kurser og har
hjulpet mange af vores aspiranter ved at udvise autencitet, solidaritet, ordentlighed og ansvar. Jeg vil
benytte denne lejlighed til at kvittere for, at det er rigtig godt gået! Det er noget, vi som forening sætter
enorm stor pris på. Og samtidig indrammer det lige præcist, hvad det vil sige at være en del af vores
forening. Det kan vi være stolte af! Og det skal vi holde fast i! Så hermed stor tak til Karsten Pedersen & Co.

Vores ny bestyrelse har haft en række nye ideer, og vi har lagt os i selen for at nytænke og gøre noget
anderledes for at holde liv i vores gamle forening. Forandringer giver modstand – simpelthen fordi
forandringer er bevægelse, og ingen bevægelse sker uden modstand. Vi har oplevet, at foreningen er
forsøgt presset ind i gamle skabeloner og verdenssyn, men den nye bestyrelse har nye ideer og andre

visioner. Vi håber, at de lidt mere erfarne medlemmer vil gå forrest og støtte vores bestyrelse i dette
spændende og krævende arbejde med at finde nye områder for udvikling af vores fælles sag. Vi har mødt
lidt modgang, men giver ikke op og håber, at flere vil hjælpe med til at kæmpe for foreningen ved aktivt at
bidrage der, hvor man kan.

Blandt schweisshundeførere eksisterer begrebet ”de røde gummistøvler”. Begrebet dækker over
hundeførere (ikke nødvendigvis med jagttegn), som ikke ønsker optagelse i Schweissregistret, men meget
gerne deltager i forskellige schweiss-arrangementer og -prøver. Nogle schweisshundeførere anser disse
som værende en trussel for foreningens virke. De legitimerede schweisshundeførere i foreningen udgør det
faglige islæt, hvilket er meget vigtigt. Disse personer sikrer formålsparagraffen. Men øvrige personer, der er
interesserede i schweissarbejdet, er samtidig meget velkomne i foreningen ligesom de har været siden
foreningens opståen i 1990. Disse personer støtter op omkring formålsparagraffen. Jeg vil rigtig gerne, at vi
sløjfer begrebet ”de røde gummistøvler”, da jeg synes, at det er en nedladende og sarkastisk måde at
omtale en stor del af vores aktive og nysgerrige medlemmer. En tredje gruppe af foreningens medlemmer
går under betegnelsen ”aspiranter”, da de på sigt ønsker optagelse i Schweissregistret. Disse personer er
vigtige for foreningen, da de både støtter op omkring vores formål og på sigt (for nogens vedkommende)
sikrer formålsparagraffen. Aspiranterne er foreningens niche samt foreningens og Schweissregistrets
fremtid. Vi er således en forening bestående af groft sagt tre forskellige medlemskategorier, men det er fra
bestyrelsens side vigtigt at påpege, at der skal være plads til og respekt for alle.

I det kommende år arbejder vi i bestyrelsen videre med principperne i ”Brandmandens Lov” gennem bl.a.
-

Nyt kursusforløb for de aspiranter, der skal til kvalifikationstest
Udvikling af ny schweissprøve til aspiranter
Træningsdag for medlemmer
Schweissprøver af høj kvalitet
Sommerarrangement
Elite-schweissprøven
Deling og videreudvikling af formidlingspakken

En forklaring bag kurset; ”Eftersøgning af hjortevildt”, som har skabt en debat i blandt nogle få
schweisshundeførere og var bragt op på koordinatormødet den 17. februar 2020; Dansk
Schweisshundeforening har indgået et kursussamarbejde med Danmarks Jægerforbund, hvor vi bl.a kan
bidrage med faglighed og lovgivning vedr. eftersøgninger og øge interessen omkring schweissarbejdet i
Danmark. Danmarks Jægerforbund arbejder målrettet på at have indsigt i alt, hvad der vedrører jagt og
natur, og for at medvirke til, at naturens økosystem er i balance. Sidst, men ikke mindst, så arbejder de for
at bevare jagten i Danmark og naturligvis også med fokus på deres vision, som er mest mulig jagt og natur.
For at sikre mest mulig jagt og natur i fremtiden har Jægerforbundet brug for schweisshundeførere, for at
sikre at den gældende lovgivning er overholdt.
Dansk Schweisshundeforening har aspiranterne (talenterne) som en stor del af vores strategiplan, samtidig
er det foreningens niche. Ved niche forstås det, at det er i denne kategori at fremtidens

schweisshundeførere findes, og som forening, arbejder vi for at hjælpe den enkelte aspirant. Dette i
samarbejde med Naturstyrelsen.
Vores forening arbejder for ”at fremme interessen for- og omkring eftersøgning af klovbærende vildt”.
Målgruppen for vores arbejde kommer i stor grad igennem jægerne og i særdeleshed i Danmarks
Jægerforbund. Så de har målgruppen klar til os og samtidig kan de hjælpe med at administrere i meget
større skala og når samtidig ud til mange flere i den rette målgruppe. Er der en risiko forbundet med
kurset? Ja, nogen tager hjem og eftersøger udenfor registret! Men er den fare stor? Næppe når de først har
lært lovgivningen at kende.
Vi har som forening alt at vinde og intet at tabe!

Hermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen

