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Siden sidst - kort status fra alle
Regnskab
Eliteschweissprøve
Sommerarrangement
Ny schweissprøve for aspiranter
Schweisshunden (vores elektroniske medlemsblad)
Evt.

Ad 1. Siden sidst - kort status fra alle
•

•
•

•

Rasmus har været i dialog med SAPHE, som er DK’s største trafikfællesskab og som giver
bilister advarsler omkring fartkontrol, kø, ulykker m.v. Ideen er at få tilført en trafikalarm ved
”påkørsel af vildt” og få en SAPHE-alarm ud til alle de registrerede schweisshundeførere for
at øge sikkerheden langs landevejene.
Hillerød messen er i år den 10. - 12. september og foreningen har sagt ja til at deltage på
messen med en stand. Vi kontakter lokale koordinatorer. Foreningen dækker udgifterne.
Brahetrolleborg Game Fair er den 6. - 8. august og her er de fynske schweisshundeførere
repræsenteret på messen. Foreningen har valgt at betale udgifterne for en stand for at
støtte op om det gode arbejde de lokale hundeførere laver og som støtter op om
foreningens vision.
Der blev afholdt ”workshop i snithår og fremstilling af snithårsbøger” i Midtjylland den 17.
april. Der var stor tilslutning til arrangementet. Tak til Finn Møller.

•

Den 1. maj afholdte foreningen workshop i Gludsted plantage. Her var temaet ”vil du
udfordres på dit samarbejde med hunden”. Workshoppen var en stor succes og var
udsolgt. Tak til Sophia van Binsbergen, Charlotte Knudsen, Erwin Hagen og Jørgen Olsen.
• Årets schweissprøve på Fyn var som altid en succes. Tak til Bent Hundstrup og hans
trofaste hjælpere.
• Schweissprøven I Harreskoven den 31. juli har indtil videre 14 tilmeldinger.
• Vores fondsansøgning til projektet ”sikkerhed langs vejene”, hvor vi havde søgt midler hjem
til de registreret schweisshundeførere, i form at blinklys til opsætning langs vejen, gav
desværre et afslag. Vi kigger på øvrige muligheder for at støtte op om arbejdet som vores
hundeførere udfører.
Ad 2. Regnskab
•
•

Regnskabet for 1. halvår 2021 blev gennemgået og godkendt.
370 medlemmer

Ad 3. Eliteschweissprøve
• Prøven afholdes omkring Blåvand den 14. august. I øjeblikket er der 6 tilmeldte ekvipager,
men der er kendskab til flere interesserede.
Ad 4. Sommerarrangement
• Afholdes i år på Langeland i weekenden den 27. - 29. august. Indledningsvis afvikles årets
generalforsamling fredag aften. Hjemmesiden er snart klar til at modtage tilmeldinger til
generalforsamling og sommerarrangement.
Ad 5. Ny schweissprøve
• Foreningen har udarbejdet en ny schweissprøve til brug for aspirerende
schweisshundeførere. Prøven ligner til forveksling en mindre udgave af kvalifikationstesten,
som Naturstyrelsen tilbyder ansøgere som indkaldes en gang årligt. Tilbagemeldingen har
været positiv, dog er der kommet en række yderlige ønsker, herunder skud og hetz. En ny
version færdiggøres og sendes til godkendelse.
Ad 6. Schweisshunden
• Vi har igen udsendt vores elektroniske magasin i foråret og der er stor ros fra brugerne.
Medlemmerne opfordres til at søge kontakt til bestyrelsen, såfremt man har relevante
ønsker til artikler.
Næste møde: Ikke aftalt

