
Referat fra Hundeførermøde i region 2, afholdt d. 9. marts på Gudenåcentret, Bjerringbro. 

Dagsorden for mødet var sendt ud sammen med indkaldelsen: 

0. Beretning fra koordinator 
1. Valg af koordinator og koordinatorsuppleant. 
2. Behov for nye hundeførere. 
3. Eventuelt. 

Mødet startede med Pramdragergryde fra Elmuseets køkken. 

Per Christensen bød velkommen til 25 fremmødte hundeførere, med speciel velkomst til de to nye i 

regionen. 

Beretning fra koordinator. 

Per redegjorde i store træk for sin beslutning om at stoppe som koordinator. Under fremlæggelsen, bød 

flere dekltagere ind med kommentarer og synspunkter listet herunder. Per lagde ikke skjul på frustrationer 

over manglende handlekraft fra Naturstyrelse/Sekretariat, og ikke opfyldte løfter.  

I efteråret ansøgte 44 nye hundeførere om optagelse i Schweissregistret, heraf blev 19 indkladt til 

kvalifikationstest og 10 blev efterfølgende tilbudt den toårige uddannelse. Region 2 har fået tilført to nye 

hundefører. 

Kommentarer og synspunkter under koordinators beretning: 

Peter Madsen føler at kritiske holdninger fra hundeførere og kommentarer til nye hundeførere ikke 

kommer med i referater, hvilket bliver opfattet som censur. 

Peter Madsen, Finn Møller, Jan Nedza opfordrer alle hundeførere til at deltage aktivt i, og formidle vores 

budskaber i forbindelse med nyjægerjagter, jagtens dag, jagttegnskurser og andre relevante 

arrangementer, så vi sikrer så stor viden som muligt om, hvorledes man forholder sig efter skuddet. 

Jørgen Gravesen efterlyser en ny streamer. Selv om den ikke bliver brugt ret meget, har den en meget stor 

signalværdi i samfundet. 

Michael Simonsen spurgte ind til anvendelse af klove ved Egnethedstesten i forhold til de nye prøveregler. 

Lars Haugaard orienterede om bedømmernes syn på de nye regler. Målet for de nye regler har været at få 

en mere homogen afprøvning på tværs af landet.  

I den forbindelse kritiserede Finn Møller brugen det nye pointsystem og opfordrede til mere ensartethed i 

brugen af dette på tværs af alle bedømmere. Pointsystemet opfates forskelligt afhængig af bedømmer, og 

dermed er der ikke sikret en ensartet bedømmelse. 

Peter Madsen opfordrede Sekretariatet til at kigge ind til optagelsestidspunktet for nye hundeførere. 

Hvorfor kun om efteråret op til de trælse hagleftersøgninger ? 



Jørgen Gravesen mener, at der stadig er plads til væsentlige forbedringer i forhold til den feed-back afviste 

ansøgere modtager. 

Valg til ny koordinator. 

Jan Nedza var på forhånd opstillet som ny kandidat. På mødet meldte Jørgen Gravesen sig også som mulig 

kandidat. Der blev afgivet 26 stemmer, 20 gik til Jan Nedza, 6 til Jørgen Gravesen. 

Valg til koordinator suppleant. 

Kenneth Jensen var på forhånd opstillet som ny suppleant. På mødet meldte Jørgen Gravesen sig som 

kandidat.  Der blev afgivet 26 stemmesedler, 1 blank, 14 stemmer til Kenneth Jensen, 11 til Jørgen 

Gravesen. 

Behov for nye hundefører. 

Der er brug for en hundefører i Hadsund området. 

Finn Møller og Vagn Jensen vil gerne trappe ned, og dermed give plads til at en ny hundefører langsomt kan 

begynde at overtage. 

Erik Jenner tror ikke at flere hundeførere automatisk genererer flere eftersøgninger. 

Jens Lindstrøm vil gerne have en ordning, så det er muligt at sortere i eftersøgningerne. Især nævnes 

trafikeftersøgninger og de, for nogen, mange hagleftersøgninger, som ikke umiddelbart gør hundene bedre. 

Generelt blev der rejst tvivl om rigtigheden i den nye undesøgelse, at anskudt råvildt med hagl er for 

nedadgående. 

Jan Nedza havde trukket eftersøgningstatistikken ud for 14/15 og 15/16 jagt, og 2014 – 2015 trafik. 

14/15 udviste et minus på 161 jagteftersøgninger og for året 2015 et plus på 961 trafikeftersøgninger på 

landsplan. 

For reg. 2 har der været et plus på 399 jagteftersøgninger i 14/15 i forhold til 13/14, og 392 flere 

trafikeftersøgninger i 2015 i fiorhold til 2014. Ialt 791 flere eftersøgninger eller en stigning på ca. 25% 

 

Eventuelt. 

Michael Simonsen ønskede et klart svar på, om han er dækket af forsikring, hvis han kom til at afgive skud 

på en trafikefetrsøgning, hvor skuddet kunne gøre skade på 3. mands ejendom. Svaret lød kort: Nej, du er 

ikke dækket af en forsikring. 

Finn Møller sidder med i forsikringsudvalget, og efterlyse en model for udregning af værdien på en 

schweisshund: 

Jens Lindstrøm: Alle schweisshunde er lige meget værd. Anskaffelsespris + transport ifm. afhentning + foder 

+ træning. 



Jørn Lund Thomsen: Kig ind til FJD 

Erik Jenner: Anskaffelsespris + træning + foder 

Lars Haugaard kritiserede den nye minimumsgrænse, og frygter at mange dyrlægeregninger kommer til at 

lyde på kr. 1.001,- 

Jens Lindstrøm efterlyser sommertøj til eftersøgning. 

 

 

Referent, Michael Ramlau.      

 

 


