Referat af Koordinatormøde.
Tid:
Sted:

Fredag den 17. september 2021, klokken 11-15
Comwell Kellers Park, Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop.
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Jan Nedza
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Thomas Nielsen
Keld M. Pedersen
Kim Bennedsen
Bennet Onsvig
Jim Schou Larsen
Paul Baunkjær
Henning Gebauer
Leif Stonor Nielsen

Afbud:

Ulrik Lorenzen

Område 1 - Koordinator
Område 2 - Koordinator
Område 3 - Koordinator
Område 4 - Koordinator
Område 5 – Koordinator
Område 6 – Koordinator
Område 8 - Koordinator
Område 9 – Koordinator
Område 10 - Koordinator
Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant
Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening samt
suppleant for koordinatoren i region 7
Sekretariatet/Naturstyrelsen / Referent

Claus Lind Christensen,
NN
Jesper Rønsholt Jensen,

Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund
Område 7 - Koordinator

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Ulrik Lorenzen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, dog således, at et punkt
om” Sekstimersreglen” blev medtaget, som tidligere ønsket.
2.Orientering fra Sekretariatet
2a. Uddannelsesugen.
Sekretariatet har været udfordret med planlægningen af dette arrangement i uge nummer 38;
men med stor hjælp fra hundeførerne ser alt nu relativt fint ud.
2b. Hundefører App.
Dette nyttige værktøj er nu ved at være klar til alle, efter afprøvning hos flere hundeførere.
Herefter er håbet at dette værktøj kan være en stor hjælp til hundeførerne, når man skal finde
lodsejere m.v.
2c. Årsrapport for jagt- og trafikeftersøgninger.
Rapporten er lige på trapperne, og indeholder intet epokegørende nyt.
2d.Orientering om nye hundeførere optaget på det obligatoriske toårige uddannelsesforløb.
Ni nye hundeførere deltager i introduktionskurset i Oksbøl, uge 38.
2e.Status på trafikarbejdet.
Ulrik Lorenzen redegjorde detaljeret for de efterhånden mange uafklarede forhold, som
Sekretariatet ikke selv kan afslutte. I overskrifter drejer det sig om udfordringerne med

trafikeftersøgningerne, behov for ændring af Bekendtgørelsen og Retningslinjerne,
udfordringerne med hensyn til rekruttering af nye hundeførere, trænings-og prøveafvikling på
Naturstyrelsens arealer samt Sekretariatets manglende robusthed med kun en
sagsbehandler.
Ulrik forventer en snarlig afklaring af, hvorledes de mange udeståender kan blive håndteret,
og vender tilbage til koordinatorkredsen herom.
2f. Den interne dialog i Registret.
Ulrik Lorenzen har i lyset af den aktuelle fokus på ”Krænkende Adfærd” noteret sig en
stigende grad af verbale overfald på Sekretariatets medarbejdere, samt uoverlagte
”opsigelser”, begæring om aktindsigt, genoplivningsforsøg på afsluttede diskussioner /
konflikter m.v.
Uenighed bør ikke være et problem; men det skal håndteres professionelt og med gensidig
respekt og loyalitet.
Ulrik finder udviklingen bekymrende, og ønsker koordinatorernes fokus herpå, så dårlig
adfærd hurtigt og effektivt kan blive håndteret, således at Registrets indre liv ikke bliver
unødigt kompromitteret; men respekten for vores Værdisæt til stadighed bliver klart og
entydigt håndhævet og bevaret.
Der var fuld opbakning hertil, og koordinatorgruppen påtager sig meget gerne en aktiv rolle i
at komme dette uvæsen til livs.
Koordinatorerne mener efterhånden, at ”elastikken er blevet for lang” og efterlyser tydelige
konsekvenser, når der spottes dårlig adfærd. Derved kan måske opnås en vis præventiv
effekt, og mere ro på.
Vigtig fælles opgave for Sekretariat og koordinatorgruppen, der meget gerne vil støtte og
hjælpe.
2g. Personsager. Punktet er fortroligt og drøftelserne optages ikke i referatet.
3.Vurdering af hundeførere der har gennemgået hhv. 1. og 2. år af det obligatoriske uddannelsesforløb.
Der er 6 + 6 hudeførere til vurdering i Oksbøl, uge 38. Samtlige blev gennemgået.
4.Hundeførernes parathed i forhold til trafikeftersøgninger.
Jan Nedza ønskede en håndtering af den situation, hvor enkelte hundeførere helt melder sig ud af opgaven
med at tage f.eks. trafikeftersøgninger.
Det er såvel ukollegialt som i strid med Registrets Værdisæt og Retningslinjerne, og det som alle i sin tid har
skrevet under på at ville levere. Alle skal som udgangspunkt tage en forholdsvis andel af det sure og det
søde.
Det er selvfølgelig altid i orden at man i perioder ikke er i stand til at tage fra i sædvanligt omfang, og så
dækker kollegerne selvfølgelig vedkommende ind og tager det fornødne.
I takt med en stigende antal trafikeftersøgninger er det snart en uoverkommelig og urimelig kollegial
udfordring til stadighed at skulle dække kolleger ind, der reelt ikke ønsker at tage hagl- og/eller
trafikeftersøgninger.
Der var fuld enighed om det uholdbare heri, og alle vil have forøget fokus herpå, selv om det forventeligt vil
kunne afstedkomme lokal tumult.
5.Hundeførerkortets effekt
Danmarkskortet fra Dyrenes Vagtcentral giver beklageligvis anledning til ukonstruktive lokale diskussioner,
når der bruges tid på løbende kontrol af, hvornår kolleger står røde og eventuelle begrundelser herfor.
Ulrik ønskede at vide om kortet er det gode lokale værktøj, det oprindelig var tænkt som, eller om tiden er
løbet fra det? Tager meget gerne en snak med Dyrenes Vagtcentral herom.

Enighed om, at kortet er et nyttigt værktøj for koordinatorgruppen, der nødig vil undvære en tilgang til kortet.
Måske kan Dyrenes Vagtcentral justere tilgangen til kortet således, at det kun er Sekretariatet og
koordinatorgruppen, der har adgang til kortet.
Der opleves også problemer med videresendelse af oplysninger til kollega.
Emnet vil blive taget op, når der skal være et generelt dialogmøde med Dyrenes Vagtcentral, hvilket der
efterhånden er et opsparet behov for.
6.Mentorordning for aspiranter og nye kolleger
Bennet Onsvig ønskede en drøftelse. På baggrund heraf er der enighed om, at det mest hensigtsmæssige
er, at det som hidtil er den lokale koordinator, der strukturerer og bemander mentorordningen, således at
seriøst interesserede og nye får den bedst mulige introduktion til eftersøgningsarbejder og det kollegiale
netværk.
Der er et behov for at introducere en Logbog, således at de nye hundeførere igennem deres første to år i
Registret noterer samtlige eftersøgninger og samarbejdet med lokale kolleger. Det vil blandt andet være en
stor hjælp med en sådan dokumentation, når hundeførerne skal vurderes efter deres 1. og 2. år i Registret.
Det blev aftalt, at en lille kreds af koordinatorerne vil udarbejde en mere konkret model herfor, og vender
snarest tilbage med et bud på en ”Idebank”.
7.Beklædning
Keld Pedersen og andre roste det nye tøj; men så meget gerne at den varme jakke kunne suppleres med en
lettere ”sommerjakke”. Ønsket blev noteret.
8.Orientering af koordinatorerne om tilmeldte til Egnethedsprøve.
Bennet Onsvig fremførte et stort ønske herom, hvilket blev støttet af samtlige, så det vil blive effektueret af
Sekretariatet.
9. Sekstimersreglen.
Koordinatorgruppen har tidligere påpeget, at jægernes udnyttelse af denne regel i bekendtgørelsen koster
dyr, forstået på den måde, at dyr, der under normale omstændigheder vil blive fundet, mistes på grund
de almindelige jægeres mislykkede forsøg på selv af spore anskydninger.
Se dagsordenens punkt 2e og 10 med hensyn til den videre drøftelse / proces herom.
10.Punkter til næste koordinatormøde
Indkaldelse til næste møde afventer resultatet af drøftelserne refereret under punkt 2e og 9, og tages måske
mest praktisk som Skype-møde.
11.Eventuelt
• Forvirring, efterslæb eller fejl; men ID til nye hunde opfattes som en meget langsommelig affære.
Midlertidige ID-kort har hidtil fungeret upåklageligt. Sekretariatet ser på sagen.
• Der blev konkret rykket for udsendelse af legitimationskort for hundeførere, der har været til
kvalifikationstest.
• Forsikring. I praksis kan det give problemer når dyrlæger ikke let kan se, at den tidligere police er
forlænget. Dækningen er OK; men ny skal laves pr. maj 2022.
• Anskaffelse af chip-scanner til de prøveansvarlige, i lighed hvad der benyttes ved mange andre
prøvearrangementer i f.eks. DKK. Sekretariatet ser velvilligt på sagen.
• Giver det fortsat mening at Schweissudvalget deltager i Koordinatorgruppens møder? Enighed om,
at så længe drøftelserne ikke bliver politiseret; men kan holdes rent schweiss-faglige, har
koordinatorgruppen ingen indvendinger imod at fortsætte det hidtidige tilbud til Schweissudvalget.
Om Udvalget fortsat er interesseret må det evt. selv drøfte nærmere.
• Schweisskonference. Ses meget gerne gennemført i februar 2022. Der hjælpes gerne, hvis behov.

