Schweiss-sekretariatet
Ref. CATSP
Den 4. april 2022

Referat af Koordinatormøde 01-22

Tid:
Sted:

Fredag d. 1. april 2022 kl 11-16.00 (Formøde kun for koordinatorer kl. 9-11)
Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Deltagere:

Søren Povlsen Kibsgaard
Jan Nedza
Finn H. Petersen
Thomas Nielsen
Keld M. Pedersen
Kim Bennedsen
Jesper Rønsholt Jensen
Jim Schou Larsen
Paul Baunkjær
Claus Lind Christensen
Leif Stonor Nielsen
Ulrik Lorenzen
Cathrine Steffy Pater

Område 1 – Koordinator
Område 2 – Koordinator
Område 3 – Koordinator
Område 4 – Koordinator
Område 5 – Koordinator
Område 6 – Koordinator
Område 7 – Koordinator
Område 9 – Koordinator
Område 10 – Koordinator
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening
Sekretariatet/Naturstyrelsen
Sekretariatet/Naturstyrelsen

Afbud:

Bennet Onsvig
Viggo Vind
Henning Gebauer

Område 8 – Koordinator
Område 8 – Koordinatorsuppleant
Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Optagelse af nye hundeførere 2022
Der blev i år modtaget 24 ansøgninger om optagelse i Registret. Ansøgerne blev behandlet
enkeltvis, område for område, og der var gode drøftelser blandt deltagerne.
De fremmødte udvalgsmedlemmer udarbejdede herefter en indstilling til
Sekretariatet/Naturstyrelsen om, hvem der bør indkaldes til kvalifikationstest. Denne blev
fremført for Sekretariatet og med koordinatorerne til stede. Naturstyrelsen afgjorde og gennemgik
herefter, hvem der skal indkaldes til kvalifikationstest. Sekretariatet sørger efter mødet for
indkaldelse til test/afslag til hver af ansøgerne. Ud af 24 ansøgninger vil 13 blive indkaldt til test,
mens 11 ansøgere modtager afslag.
Under drøftelserne kom det op at vende, at en ansøgning kun bør komme i betragtning så længe
der foreligger mindst en bestået 1. præmie på 400m/20timers prøven inden ansøgningsfristens
udløb. Sekretariatet kunne meddele, at denne beslutning allerede er truffet, og det er iværksat, at
dette vil blive proceduren for de kommende ansøgningsrunder fra år 2023. Sekretariatet vil i den
næstkommende tid opdatere informationerne på hjemmesiden og lave en nyhed om det på
SchweissNET.
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Der blev endvidere drøftet det spørgsmål, om en ny ansøger kan søge om optagelse med en hund,
der i forvejen er i Registret. Der blev drøftet fordele og ulemper ved dette, og der var et flertal
blandt koordinatorerne for, at dette ikke skal være muligt fremover. Optagelse i Registret er
bundet op på en ekvipage bestående af hundefører og hund som en enhed. Sekretariatet noterer
dette og tager det op til videre behandling.
3. Kort om uddannelsesugen
Sekretariatet meddelte, at arbejdet med forberedelse af Uddannelsesugen 2022 skal til at
påbegynde og gjorde det klart, at man meget gerne modtager input til dette arbejde. Sekretariatet
foreslog at lave en mindre Uddannelsesuge-arbejdsgruppe, der i første omgang har fokus på
erfaringsopsamling og dernæst, hvordan den kommende Uddannelsesuge kan
forbedres/forberedes. I forhold til erfaringsopsamling er det tidligere blevet nævnt, at der på
Uddannelsesugen kan være for meget fokus på kronvildt i forhold til sporarbejdet, og der bør
derfor komme mere fokus også på rå- og dåvildt, da mange af de nye hundeførere primært
kommer til at skulle håndtere eftersøgninger på netop de arter.
Kim Bennedsen meldte sig til at være en del af Uddannelsesuge-arbejdsgruppen. Sekretariatet
udsender en mail, hvor man kan tilmelde sig til denne gruppe og arrangerer kort tid derefter et
møde i gruppen.
Det blev endvidere besluttet, at videreføre et indslag under Uddannelsesugen om samarbejde og
udvikling for de hundeførere, som er i gang med deres 2-årige prøveperiode. Jim Schou Larsen og
Ulrik Lorenzen koordinerer dette.
4. Kommende møder
Der blev fastsat følgende mødedatoer for 2022:
Møder i 2022
Schweisskoordinatormøde 01-22
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 01-22

Mødetid
1. april kl. 11-15.30 (formøde kl.
9-11)

Schweisskoordinatormøde 02-22
Schweisskoordinatormøde 03-22

3. juni kl. 11-16 (formøde kl. 9-11)
9. september kl. 11-16 (formøde
kl. 9-11)
13. september kl. 9
25.-30. september

Schweissudvalgsmøde 02-22
Uddannelsesuge 2022

4. maj kl. 9

Mødested
Comwell Kellers Park, H.
O. Wildenskovsvej 28,
7080 Børkop
Comwell Kellers Park, H.
O. Wildenskovsvej 28,
7080 Børkop

Danhostel Blåvandshuk,
Strandvejen 1, 6840
Oksbøl

5. Evt.
Jan Nedza meddelte, at han ved næste lokalmøde i område 2 (den 23. april 2022) ikke genopstiller
som koordinator. Jan benyttede lejligheden til at sige tak for denne gang, og påpege det gode
samarbejde med Sekretariatet og blandt koordinatorerne. Han påpegede dog også flere
udfordringer i Registret generelt, som er blandt andet er medvirkende til, at han ikke genopstiller.
Ulrik Lorenzen takkede Jan for hans gode arbejde som koordinator.
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