Procedure for optagelse af ny hund i Schweissregistret
-09. sep. 2022-

1 Målgruppe
§1 Denne procedure gælder for hundeførere, som er legitimerede
schweisshundeførere på ansøgningstidspunktet,
Stk. 2. eller som har været legitimerede schweisshundeførere.
Stk. 3. For hundeførerne omfattet af stk. 2, skal ansøgningen være Schweisssekretariatet i hænde senest to år fra den dag, hvor den tidligere hund er slettet af
Schweiss-registret.
Stk. 4. Såfremt ansøgningen indgives efter fristen anført i stk. 3., henvises
hundeføreren til ”Proces i forbindelse med optagelse af nye hundeførere”.

2 Administrative bestemmelser
§2 Ansøgning skal indsendes digitalt via ansøgningsformular på www.schweiss.dk.
Stk. 2. Ansøgningen ledsages af vellignede foto
§3 Ansøgninger vedrørende hunde, der ønskes optaget forud for bukkejagten, skal
være Schweiss-sekretariatet i hænde senest den 1. marts.
Stk. 2. Ansøgninger vedrørende hunde, der ønskes optaget forud for efterårsjagten,
skal være Schweiss-sekretariatet i hænde senest den 1. juli.
§4 Schweiss-sekretariatet forestår behandlingen af de indkomne ansøgninger.
Stk. 2. Naturstyrelsen træffer beslutning om hvilke ansøgninger, som kan
imødekommes.
Stk. 3. Ansøgninger fra hundeførere, som i forvejen er optaget med tre hunde,
imødekommes kun såfremt ansøgeren forpligter sig til at slette mindst én af de
registrerede hunde, i det tilfælde den ansøgte hund kan optages i Schweissregistret.
§5 Hunde som består egnethedsprøven med mindst 3. præmie i remarbejde og
bestået hetz, vil efterfølgende blive indstillet til optagelse i Schweiss-registret ved
Naturstyrelsen.
Stk.2. Hunde kan først optages i registret, når de er fyldt 1 år.
Stk.3. Hunde, som føres af en hundefører, der er under uddannelse som
legitimeret schweisshundefører, kan først optages efter endt uddannelse.
§6 Schweiss-sekretariatet koordinerer og planlægger egnethedsprøverne.
Stk.2. Schweiss-sekretariatet udpeger de to bedømmere.
§7 Ansøgeren indkaldes til egnethedsprøve af Schweiss-sekretariatet med mindst
14 dages varsel.
Stk. 2. Ansøgeren kan være forhindret i at deltage i den indkaldte egnethedsprøve.
Stk. 3. Hvis ansøgeren to gange i træk må melde afbud til indkaldt egnethedsprøve,
betragtes dette som en ikke bestået prøve.
Stk. 4. Ansøgeren kan midlertidigt sætte sin ansøgning i bero, og i en sådan
periode vil ansøgeren ikke kunne indkaldes til egnethedsprøve.

Stk. 5. For at sætte en ansøgning i bero skal dette meddeles skriftligt til Schweisssekretariatet. Sendes meddelelsen efter modtagelsen af indkaldelsen vil denne
betragtes som et afbud og behandles i henhold til § 7, stk. 3.
Stk. 6. Ekvipagen (dvs. hund og ansøger) kan kun afprøves 3 gange i alt.
Stk. 7. Hundeførere, der er omfattet af §1 stk.1 kan maksimalt afprøves med tre
forskellige hunde.
Stk. 8. Ved den 6. dumpede afprøvning i træk, vil hundeføreren uden yderligere
varsel få tilbagekaldt sin eksisterende legitimation.
Stk. 8. Hundeførere omfattet af §1 stk. 2 har 4 afprøvningsforsøg i alt, dog højst 2
gange på et år.
Stk. 9. Til de fire afprøvningsforsøg anført i stk. 8 kan anvendes forskellige hunde,
såfremt hundeføreren måtte ønske det.
§8 Klager over Schweiss-sekretariatets afgørelse kan indgives skriftligt til
Naturstyrelsen.

