At blive schweisshundefører kræver en engageret aspirant…
At være legitimeret schweisshundefører kræver dedikation og passion – og dygtige
hunde!
Tekst: Freya Askjær og Kenneth Jensen.

Jan Nedza på kontroleftersøgning med hunden Kejser
(foto: Freya Askjær)
Når jagtsæsonen starter eller et dyr er nødstedt i trafikken, står de legitimerede
schweisshundeførere klar til at springe i deres letgenkendelige orange-røde tøj med deres
dygtige hunde og den lange line. For mange schweisshundefolk er det et faktum, at de
bedste jagtoplevelser fås gennem schweissarbejdet!

At være schweisshundefører
Lad os nu bare være ærlige: Det er ikke nemt at blive og være legitimeret
schweisshundefører. Ud over det to-årige uddannelsesforløb, kræver det både vilje, gå-påmod, tålmodighed, dedikation, lyst til hundearbejde og et forstående bagland. At stå
frygtelig tidligt op eller at komme virkelig sent i seng engang imellem har vist aldrig skadet
nogen. Men at vælge et frivilligt hverv, hvor det er mere reglen end undtagelsen, at et
opkald kommer meget tidligt, meget sent, på en helligdag eller måske på anden vis
”ubelejligt”, kræver mænd og kvinder af en særlig støbning. Mænd og kvinder med en
passion for at gøre en forskel!
Belønningen som schweisshundefører kommer især i form af et ubeskriveligt godt
samarbejde med hunden – gennem den lange line – når man sammen skal ud på en
opgave for at hjælpe det klovbærende vildt og de jægere og trafikanter, der har ringet efter
hjælp.

Kenneth Jensen på kontroleftersøgning sammen med Frida
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Dertil kommer samarbejdet med kollegerne i Schweissregistret. Der er naturligt mest
kontakt mellem kolleger i samme geografiske region, hvor sparring og samarbejde i
hverdagens eftersøgninger er vigtigt. I Dansk Schweisshundeforening mødes mange af
schweisshundeførerne til erfaringsudveksling, for at lære nyt, udvikle kompetencer og blive
endnu bedre. At lære kollegernes forskellige færdigheder og hundenes forskellige evner
bedre at kende skaber kimen til det gode samarbejde. For selvom arbejdet som
schweisshundefører er et meget selvstændigt job, så kan det gode samarbejde mellem
hundeførerne få to og to til at give fem i de svære eftersøgninger.
Og hunden – hvad med hunden? Jah, uden en god, samarbejdsvillig og klog hund med
anlæg for schweissarbejdet, bliver der ikke nogen god schweisshundefører. Så enkelt er
det, og så vigtigt er det at vælge den rette hund!

Faktaboks
Når din hund er min. 4 mdr. gammel, kan du tilmelde jer en 400 m/3 timers prøve. Denne skal
bestås med en 1. præmie. Herefter kan I tilmeldes til en 400 m/20 timers prøve, som også skal
bestås med 1. præmie. Formaliteterne er herefter på plads ift. at søge om optagelse til
uddannelsesforløbet.

Jagtlystens Charming Molly i den lange line
(foto: Annette Laursen)

Et frø bliver sået
Der kan være mange indgangsvinkler og bevæggrunde til at blive schweisshundefører.
Det er en proces, der ofte starter forskelligt fra aspirant til aspirant: Måske har din onkel
anskudt en buk, og du har været med en schweisshundefører på eftersøgning? Måske går
du til hundetræning og har en hund, der er dygtig til at gå spor? Måske er du jæger og
derigennem fundet interesse for hundearbejdet? Eller måske kender du en
schweisshundefører og ser værdien i det frivillige arbejde, de udfører? Uanset hvad din
motivation for at blive schweisshundefører måtte være, er det vigtigt, at du har et ønske
om at gøre en forskel for det klovbærende vildt, der anskydes eller påkøres.
Der er bestemt både gode og mindre gode måder at gribe processen mod
Schweissregistret an på. Vi vil her forsøge at give dig nogle gode råd for at komme bedst
muligt fra start.

Mona Horsted Storgaard på opgave med Jagtlystens Awesome Nala
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At være schweisshundefører
Det er vigtigt at have en forståelse for, hvad det vil sige at være schweisshundefører, for at
kunne blive en god en af slagsen.
Som legitimeret schweisshundefører er man optaget i Schweissregistret, som består af ca.
190 frivillige schweisshundeførere. Disse hundeførere kan med deres specialtrænede
hunde opspore påkørt og anskudt hjortevildt og har bl.a. lov til at eftersøge og aflive
anskudt eller påkørt vildt på privat grund uden foregående tilladelse fra ejeren. Alle
schweisshundeførere i registret er legitimeret af Naturstyrelsen.
Dansk Schweisshundeforening er en aktiv medspiller i arbejdet omkring Schweissregistret
og schweisshundeførerne. Det er en aktiv forening, som arbejder for at fremme interessen
for og viden om eftersøgning af klovbærende vildt. Dansk Schweisshundeforening samler
alle, der har interesse for schweissarbejdet: Hundeførere, sporinteresserede og alle, der
synes, det frivillige arbejde for vildtet er spændende. I foreningen skabes gode relationer
og godt samarbejde blandt hundeførerne, og foreningen formidler ny viden omkring
schweissarbejdet og deler historier og læring.
Samarbejdet med hunden er selvfølgelig noget af det allermest væsentlige i
schweissarbejdet. Det er vigtigt at forstå, at det er et fælles anliggende at løse en
eftersøgningsopgave. Mellem hund og hundefører er den lange line det eneste
håndgribelige redskab. Det er altså mellem linens to ender, kommunikationen mellem
hund og hundefører foregår.

Jan Nedza på kontroleftersøgning med Kejser
(foto: Freya Askjær)

Kom rigtigt i gang
Har alle ens forudsætninger for at blive schweisshundefører? Svaret er nej, og selvom
motivationen og passionen er der, kan det være, at du (eller din hund) mangler andre
ligeså vigtige egenskaber.
Ud over den rette motivation og ønsket om at gøre en forskel for det klovbærende vildt,
skal du være klar til at sætte dig selv og andre ting i din hverdag til side for at stå til
rådighed, når der kommer et opkald om et nødstedt dyr. Du skal have lyst til at arbejde
selvstændigt omkring eftersøgningerne – og samtidig forstå vigtigheden af at have et nært
samarbejde med dine kolleger. Og så skal du have en hund, der egner sig.
For at blive endnu mere konkret, listes herunder kravene for at blive schweisshundefører –
samt nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, inden du ansøger om at blive aspirant.

Hvad kræver det af dig og din hund?
Der er nogle helt konkrete ting, du skal have på plads, inden du kaster dig ud i et
aspirantforløb:
- Du skal have et gyldigt jagttegn med påtegning til riffeljagt
- Du skal have et gyldigt kørekort til personbil
- Ekvipagen (hund + hundefører) skal senest året inden ansøgning om optagelse i
Schweissregistret have opnået 1. præmie på den adgangsgivende sporprøve
(minimum 400 m/20 timers prøve).
- Du skal eje mindst én jagtriffel eller et kombinationsvåben.

Træning med Pape’s Monty
(foto: Peter Kristensen)

Herudover er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, inden du ansøger:
- Din fysik
Det kan være fysisk krævende at være schweisshundefører. Du kan være ude for
at skulle på en opgave, der tager flere timer, og det er mere regel end undtagelse,
at eftersøgningen går gennem udfordrende terræn. Overvej derfor, om du har
fysikken til at kunne gennemføre de til tider lange eftersøgninger, hvor turen går til
fods i ujævnt terræn, gennem skove og krat, gennem bæk, å eller mose – over og
under sammen med din hund.
-

Din psyke
Det kræver en vis mængde mentalt overskud og parathed at være
schweisshundefører. Du vil komme til at stå i situationer, hvor du må sætte
følelserne på hold og handle hurtigt og korrekt. Har du det mentale overskud til
både at eftersøge, finde og aflive det nødstedte dyr? Kan du holde hovedet koldt,
når du står i en ophedet situation med enten jægere eller trafikanter? Og har du
selvindsigt nok til at vide, hvornår du og din hund har gjort jeres bedste og måske
må sende bolden videre?

-

Dit arbejde og dit privatliv
At være schweisshundefører griber ind i hverdagen uanset, hvordan man vender og
drejer det. Opkald om et nødstedt dyr kan komme på de mest ubelejlige
tidspunkter, og det er derfor vigtigt at have talt med dit bagland. Har du tiden,
overskuddet og muligheden for at være aktiv som schweisshundefører? Og har du
forståelsen og opbakningen fra dit bagland, hvad enten det er på arbejde eller på
hjemmefronten?

-

Din hund
Og så er der jo det med hunden, hvor det langt fra er nok, at din hund er god til at
gå spor! Du skal vælge din hund med omhu. Det er ingenlunde snobberi, men vil i
dén grad hjælpe dig til, at det ikke bliver en ”ommer” eller bristede drømme, når du
går i gang med dit aspirantforløb. Cirka 40% af det nødstedte vildt,
schweisshundene finder, er stadig i live. Det stiller store krav til hunden, som skal
kunne affange råvildtet og stille kronvildtet. Det kræver en hund af en vis størrelse,
et vist sind ift. skarphed overfor klovbærende vildt og selvstændighed til at løse en
hetz. De mest almindelige eksempler på succesfulde schweisshunde er ruhåret
hønsehund, labrador retriever, bayersk bjergschweisshund og hannoveransk
schweisshund. Mere sjældent ses bl.a. kleiner münsterländer og korthåret
hønsehund. Selv om alle retrievere og en række kontinentale hunde objektivt set er
egnede, så har ingen schweisshundeførere fået succes med eksempelvis
weimaraner og flatcoated retriever. Og selvom schweiss-egenskaberne er til stede
hos en given ruhåret hønsehund eller labrador retriever, så viser erfaringen, at
bestemte linjer indenfor den enkelte race, har langt større potentiale end andre. Et
andet eksempel er den bayerske bjergschweisshund, som på papiret har de rette
egenskaber, men her har KBGS (Klub for Bayersk Gebirgsschweisshund) siden
1921 stramt styret deres avl til schweissformålet. Derfor: Vælg race og linje med
gode resultater som schweisshunde.

-

Behov i lokalområdet
Det vil være en rigtig god idé at kontakte en lokal schweisshundefører for at
undersøge, om der er et reelt behov for en schweisshundefører i dit område? Det
viser også interesse og et reelt ønske om at finde fodfæste som kommende
schweisshundefører, at du tager en snak med en af de lokale schweisshundeførere.

Faktaboks
Naturstyrelsen forventer, at en legitimeret schweisshundefører lever op til følgende:
• Parathed
For at være en velfungerende schweisshundefører, skal man have relevant jagterfaring.
Samtidig er man forpligtet til, så vidt det er muligt at foretage de eftersøgninger, man
rekvireres til. Balancen mellem disse to forhold er vigtig at holde sig for øje, da det klare
signal til rekvirenterne skal være parathed til at eftersøge.
• Serviceminded
En schweisshundefører besidder troværdighed, situationsfornemmelse, selvbeherskelse
og saglighed. Egenskaberne er nødvendige, for at rekvirenten kan få den fornødne tillid
til schweisshundeføreren og dermed få en positiv oplevelse ud af situationen.
• Selvkritik
Hundeføreren skal til enhver tid tage bestik af hundens formåen set i lyset af: Alder,
helbred, træningstilstand, skarphed m.v. I det tilfælde, at hunden ikke kan leve op til de
krav, som man må kunne forlange af en velfungerende erfaren schweisshund, da
forventes det, at hundeføreren selv trækker hunden ud af registret.
• Samarbejde
Det er aldrig en skam at bede en kollega om hjælp i en situation, hvor man ikke selv slår
til. En schweisshundefører forventes endvidere at deltage i det lokale samarbejde,
herunder i rimeligt omfang i lokalmøder og efteruddannelsesarrangementer.
Schweissarbejde skal ikke bero på personlig profilering.
Kilde: www.schweiss.dk

En dygtig schweisshundefører får mange eftersøgninger
Det kræver en god ekvipage at få succes i schweissarbejdet. Samarbejdet mellem en
dygtig hund og en dygtig schweisshundefører skaber de gode resultater i eftersøgningerne
på nødstedte dyr, hvilket resulterer i god omtale blandt jægere og i lokalområdet generelt.
Når det bliver bredt kendt, at den lokale schweisshundefører er dygtig, behagelig,
tillidsvækkende og opnår gode resultater med sin hund, vil den gode historie blive fortalt til
flere, og der vil komme flere opkald til schweisshundeføreren. Med flere eftersøgninger
følger mere erfaring. En dygtig og vellidt schweisshundefører har typisk over 100
eftersøgninger om året fordelt på både anskudt og påkørt hjortevildt.
Det er ikke alle dyr, der faktisk findes, når en schweisshundefører er rekvireret.
Sommetider er der omstændigheder, der gør, at dyret ikke kan findes: Der kan være tale
om en særlig vanskelig anskydning, eller hvis dyret ikke afgiver den fornødne færd. Andre
gange kommer man ud for, at dyret ikke skal findes, fordi det ikke er ramt eller
tilstrækkeligt såret fra f.eks. en påkørsel. I begge tilfælde gælder det for
schweisshundeføreren om at få afsluttet eftersøgningen på en hensigtsmæssig måde over
for rekvirenten.

Når alt går op i en højere enhed og det nødstedte dyr findes!
Her er det Thea, der har fundet en dåhjort
(foto: Benny Frænde)

Er du klar?
Har du mod på at blive schweisshundefører, sikret dig, at du lever op til ovenstående krav
og anbefalinger og har du gjort dig dine overvejelser og tjekket dit bagland – ja, så vil vi i
Dansk Schweisshundeforening glæde os til at høre fra dig. Vi står også gerne til rådighed
for spørgsmål om dine muligheder for at blive schweisshundefører.

