
    
Formandens beretning 

 

At kigge tilbage på året er normalt noget vi gør umiddelbart efter årets udløb. Men grundet Covid-19 og de 
mange medfølgende restriktioner - bl.a. forsamlingsforbuddet, ser vi tilbage på 2020 med noget 
forsinkelse. 

Vi oplevede alle et Danmark, der lukkede ned. Midt i marts. Desværre så længe, at mange arrangementer 
aldrig kom i gang. Når vi ser tilbage på året 2020, har vores medlemmer kun fået tilbudt et begrænset antal 
arrangementer grundet forskellige restriktioner.  

Beretningen er derfor skrevet i skyggen af Covid-19, men alligevel med en tilfredsstillelse af, at vi på trods 
af den globale pandemi er lykkedes med mange gode initiativer.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsesarbejdet har i årets løb kørt som planlagt. Grundet vores geografiske spredning i bestyrelsen, 
har vores møder længe kørt over Skype, mail og telefon. Således også i 2020.  

I starten af 2021 valgte Per Pedersen at trække sig ud af bestyrelsen hvilket afstedkom, at vores suppleant 
Jesper Bentsen indtrådte i hans sted. Dette nævnes i årets beretning, da det får betydning for punktet ”valg 
til bestyrelsen” senere på generalforsamlingen. 

Foreningen har en solid, sund og bæredygtig økonomi, og vores kasserer vil senere fremlægge et 
gennemgået og godkendt regnskab fra foreningens revisor. 

 

Medlemstallet 

Foreningen havde ved årets udgang ca. 400 betalende medlemmer.  

 

Prøver 

I 2020 fik vi afviklet to schweissprøver i hhv. Dejbjerg ved prøveleder Michael Jensen og Brobyværk på Fyn 
ved prøveleder Bent Hundstrup.  

Eliteschweissprøven blev på bedste vis afviklet på Naturstyrelsens arealer omkring Blaavandshuk. Her var 
Ole Knudsen prøveleder. Årets elitevinder blev Jens Nielsen med sin Bayerske bjergschweisshund Crut. 

Der skal lyde en stor tak for jeres store indsats i forbindelse med prøverne til både prøveledere, stifindere 
og hjælpere. 

Som annonceret på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet på en ny prøve/test. Denne test 
skal tilbydes aspirererende schweisshundeførere og skal samtidig fungere som et kursustilbud. Formålet 
med testen er alene, at vi ønsker at højne niveauet hos de enkelte ekvipager, da vi ikke mener, at 



    
400m/20timers prøven længere er tilstrækkelig. Testen er som udgangspunkt ikke revolutionerende, men 
adskiller sig alligevel på en række områder: 

1. Vildtrige terræner 
2. Få faste terminer 
3. Stifinderafledning 
4. Sporet udlægges som Registrets egne prøver 
5. Dommerne skal være schweisshundeførere, uddannet som dommer eller bedømmer. 

Forslaget behandles i Naturstyrelsen i 2021. 

 

Aspiranter 

På trods af restriktioner og et forsamlingsforbud på 10 personer lykkedes det at samle de fleste af de 
aspiranter, som blev indkaldt til kvalifikationstest i 2020. Her var de inviteret til en kursusdag i en jysk 
plantage. Også her skal der lyde en stor tak til de engagerede schweisshundeførere, som altid stiller op og 
hjælper vores aspiranter. 

 

Workshops 

Bestyrelsen havde nogle workshops planlagt for 2020 bl.a. i Palsgaard skov i maj måned. Desværre satte 
Covid-19 en stopper for denne workshop, og yderligere workshops blev aldrig udviklet og afviklet.  Det har 
vi heldigvis taget revanche for i løbet af 2021. 

Bestyrelsen vil også fremover bestræbe sig på at arrangere en række fagrelevante workshops til glæde for 
vores medlemmer. 

 

Sommerarrangement 

Foreningen afviklede det årlige sommerarrangement i Kompedal plantage. Her var mange glade og 
forventningsfulde deltagere og årets tema var ”Kompedal og kronvildtet”. Weekenden var krydret med 
fagligt relevante indlæg, og lørdagen sluttede af med (eller startede) en ny tradition omkring bankospil.  

  

Formidling 

Af øvrige initiativer for 2020 kan bl.a.  nævnes vores elektroniske magasin Schweisshunden. Magasinet 
udkom for første gang i maj 2020, og forventningens glæde var fra bestyrelsens side stor. Modtagelsen har 
været rigtig god, og allerede i efteråret 2020 udkom næste udgave. Vi tilstræber at udgive magasinet to 
gange årligt i hhv. forår og efterår. Tak til vores annoncører, sponsorer og de mange skribenter, som lægger 
artikler ud til glæde og gavn for vores mange medlemmer. En særlig tak til foreningens solide skribent Freya 
Charlotte Askjær, som også har været med til at skrive formidlingsartikler til glæde for nuværende og 
fremtidige medlemmer. 



    
 

Vi bestræber os på løbende at holde hjemmesiden opdateret med basisinfo, nyheder og aktiviteter. Det er 
vigtigt, at enhver besøgende, nye såvel gamle medlemmer, kan finde svar på de fleste svar om foreningen. 
Hjemmesiden administreres af bestyrelsens webmaster Rasmus Andersen, der bruger utallige timer bag 
skærmen. En god webmaster er bl.a. kendetegnet ved sansen for kvalitet og den rette timing - Rasmus 
besidder disse kvaliteter til fulde - tak for det. Vi har desuden en gruppe på Facebook, hvor der også lægges 
relevante nyheder op. Nogle af vores oplæg på Facebook er nået ud til over 20.000 brugere, hvilket vidner 
om den kolossale betydning og rækkevidde af sociale medier. 

 

Schweissudvalget 

Foreningen er aktiv i Schweissudvalget og er fortsat en rådgiver og samarbejdspartner i forhold til 
Naturstyrelsen omkring organisering af schweissarbejdet i Danmark.  

 

Fondsmidler 

Ved hjælp af fondsmidler lykkedes det igen i 2020 at skaffe kapital til hjælp for landets 
schweisshundeførere, der alle modtog en førstehjælpspakke i samarbejde med Danish K-9 Solutions. 
Desuden ansøgte vi også i 2020 fondsmidler andetsteds til kr. 190.000 til sikkerhedsudstyr til 
schweisshundeførerne, hvilket vi desværre ikke kom igennem med i denne omgang. 

 

Fremtiden 

Vi vil fortsat tilstræbe at være en attraktiv forening, gerne med en fastholdelse af medlemstallet og 
bevarelse af en god og sund økonomi. I bestyrelsen ser vi gerne, at foreningen kan være et frirum, hvor 
man kan mødes om håndværket. Jeg håber, at vi også fremover sammen kan finde løsninger og tilbud.  

Har I spørgsmål af faglig karakter, så benyt jer endelig af vores forskellige digitale platforme eller ret 
henvendelse personligt pr. telefon eller mail. Erfaringsudveksling står højt på foreningens dagsorden, og de 
bedste erfaringer erhverves som schwiesshundefører i den lange line bag hunden!  

 

Hermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen  


