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Schweisskonference 2020 

 
Lørdag den 14. marts 2020 

Munkebjerg Hotel 
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle 

 

Schweisskonferencen 2020 er bygget op på næsten samme måde som konferencen i 2018 – men med nyt 

fagligt indhold! Vi håber I alle har lyst til at deltage. Af hensyn til planlægning er det vigtigt, at I tilmelder 

jer senest søndag d. 16. februar 2020. Se mere om tilmelding på næste side. 

 

Dagen bliver en blanding af erfaringsudveksling i mindre grupper, foredrag, oplæg og lange kaffepauser og vi 

slutter af med en fælles middag for de af jer, der har tid og lyst til at spise med. Der vil som noget nyt kunne 

tilbydes overnatning i dobbeltværelser, til de af jer, der ønsker dette.  

 

Program 

8.30-9.30 Ankomst, registrering og morgenmad 

9.30-12.00 

 

(inkl. kort 

kaffepause) 

 

Velkomst og intro til dagen  

 

Nyt fra Sekretariatet 

 

Sikkerhed på vejen i forbindelse med trafikeftersøgninger  

Faglærer Karl Christian Knudsen, AMU SYD, giver gode råd og vejledning til, hvordan I 

passer på jer selv og trafikanterne, når I er på trafikeftersøgninger.  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-18.00 

 

(inkl. lang 

kaffepause) 

Hvornår er vildt nødstedt?  

Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, Karsten Lund-Platz, holder et oplæg med overvejelser 

om, hvornår vildt er nødstedt. Er der tale om en påkørsel eller anskydning, er der jo 

ingen tvivl om, at det skal eftersøges, men i andre situationer kan det være svært at 

vurdere. Det vil altid være jeres vurdering i en konkret situation, men Karsten vil give 

eksempler og ideer til, hvilke overvejelser I kan gøre jer, hvis I er i tvivl.  

 

Erfaringsudveksling på tværs af erfaring og geografi  

Seks faglige emner danner grundlag for erfaringsudveksling i mindre grupper. Læs mere 

om emnerne på næste side.  

 

En narkohundeførers erfaringer 

Narkohundefører ved politiet, Jes Poppelvig, holder et foredrag om sit arbejde med 

narkohunde. Jes har været hundefører ved politiet i 34 år, de seneste 12 år med 

narkohund, og han har siden 1993 været instruktør på politiets hundeskole i Farum.  

Jes vil blandt andet fortælle om udvælgelse af hvalp og træning fra hvalp til narkohund, 

samt give eksempler fra sit arbejde med hundens næse som vigtigste værktøj. 

 

Tak for i dag 

18.15- Afsluttende middag 

 

NB. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tidsplanen 
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Praktisk information til Schweisskonference 2020 
 

Uddybende information om de seks faglige emner til eftermiddagens erfaringsudveksling 

Alle deltagere bliver fordelt på seks faglige emner, hvor der indledes med et oplæg om emnet, og derefter er 

der tid til spørgsmål og erfaringsudveksling. Alle oplæg afholdes to gange af en times varighed, så du har 

mulighed for at deltage ved to af de seks emner. Du har selv indflydelse på, hvilke emner, du vil høre om – se 

mere under tilmelding.  

 

1. Klovbærende vildtarters flugtmønstre  

Hjortevildtkonsulent og schweisshundefører Mads Flinterup deler sine erfaringer om forskelle og 

ligheder i klovbærende vildtarters flugtmønstre, og hvilken indflydelse det har på eftersøgninger. 

 

2. Samarbejde kan hjælpe med at løse eftersøgninger  

Schweisshundeførere Alan Hansen og Carl-Emil Poulsen deler deres erfaringer og giver konkrete 

eksempler på, hvordan godt samarbejde mellem hundeførere kan hjælpe til at løse eftersøgninger, der 

ellers ikke ville være blevet løst. 

 

3. Buejagt og eftersøgninger  

Buejæger Bjarne Elkjær fortæller om buejagt på hjortevildt, hvilke overvejelser buejægeren gør sig, 

hvilke forskelle og ligheder der er på vildt skudt med bue og vildt skudt med riffel, samt hvad du som 

hundefører kan spørge ind til hos rekvirenten. 

 

4. Fra hvalp til schweisshund 

Schweisshundefører Peter Larsen deler sin erfaring med træning af schweisshunde, og giver gode råd og 

forslag til, hvordan du kan træne din schweisshund. Emnet er en gentagelse fra Schweisskonferencen 

2018, da der var stor søgning på emnet. 

 

5. Brug af pejl på praktisk eftersøgning  

Schweisshundefører Jens Chr. Stræde giver en introduktion til, hvordan det udleverede Garmin 

pejludstyr kan bruges til praktisk eftersøgning, og hvordan pejlet kan hjælpe dig som hundefører. Der 

vil være konkrete eksempler på indstillinger og funktioner, samt pejl til rådighed for øvelser. 

 

6. Vildtsygdomme og hygiejne 

Seniorforsker ved DTU’s Center for Diagnostik, Heidi Huus Petersen, vil fortælle og give eksempler på, 

hvilke sygdomme vildtet kan have og hvordan du som hundefører passer bedst på dig selv og din hund. 

 

Tilmelding 

Tilmelding til Sekretariatet med sidste frist søndag d. 16. februar 2020. Tilmelding sker ved at sende 

en mail til schweiss@nst.dk med følgende oplysninger: 

 

- Dit navn og hundeførernummer 

- Prioriteret rækkefølge af alle seks emner (fx kan du skrive: 5, 1, 3, 2, 6, 4). Det er ikke nok at skrive de 

to emner, du helst vil. Der skal være en jævn fordeling af hundeførere på alle emner, og derfor kan 

alle ikke forvente at få opfyldt deres første og anden prioritet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at tilgodese 

alles ønsker så godt som muligt. 

- Besked om du deltager i middagen. 

- Besked om du ønsker overnatning (overnatning er i delt dobbeltværelse, så hvis du har ønsker til 

hvem du vil dele værelse med, skal du også oplyse dette ved tilmelding). 

 

Efter tilmeldingsfristen laver Sekretariatet holdinddeling på baggrund af jeres prioriteringer, og vi vil forsøge 

at imødekomme jeres ønsker så godt som muligt. Alle hundeførere deltager altså på ét emne i Runde 1 og et 

andet emne i Runde 2. Har du ikke oplyst en prioriteret rækkefølge ved tilmelding, tildeles du to emner af 

Sekretariatet. 


