
Ålholt, den 24. september 2021.  

          NST - ULO 

 

Referat af møde i Schweissudvalget. 

 

Tid: Torsdag den 2. september 2021, klokken 10.30 – 15.00.  

Sted: Comwell Kellers Park, Børkop / Vejle. 

 

Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund ( formand ) 

 Henning Gebauer Hundeførerrepræsentant 

 Leif Stonor Nielsen Dansk Schweisshundeforening 

 Finn Hyldahl Petersen Koordinator i region 3, og stedfortræder for Jim Schou Larsen 

 Ulrik Lorenzen  Naturstyrelsen ( Sekretariatet / referent ) 

Afbud: Jim Schou Larsen Koordinatorrepræsentant ( næstformand ) 

 NN ( pt ej udpeget ) Danmarks Jægerforbund 

Dagsorden. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. 

Velkomst til Henning Gebauer, der som ny hundeførerrepræsentant afløser Kim Lindgren. 

Der var en hilsen fra Norbert Ravnsbæk, Danmarks Jægerforbund, der er udtrådt af Schweissudvalget. Han 

takkede for gode møder og godt samarbejde. 

 

2. Orientering fra Formanden. 

Formanden orienterede om et igangværende projekt i Jægerforbundet, med fokus på at knytte Nyjægere 

tættere på systemet og eksperterne. Arbejdet hermed kunne måske komme til at omfatte en schweiss-vinkel. 

Seretariatet kontaktes i givet fald herom. 

Ingen yderligere orientering fra Formanden. 

 

3. Orientering fra Sekretariatet. 

Af aktuelle sager blev der af Sekretariatet orienteret om følgende: 

 Personalesager ( lukket punkt ) 

Sekretariatet orienterede om personale- og samarbejdssager, der siden sidste møde har ramt 

Sekretariatet. 

 

 Ny Hundefører App. 

Sammen med et privat firma og en række hundeførere har der været arbejdet med en App, der skal 

gøre det lettere for hundeførerne under en eftersøgning af overskue de matrikulære forhold, herunder 

ejerskab og kontaktoplysninger. Arbejdet tegner lovende og forventes snart færdiggjort. 

 

 Den interne dialog i Registret. 

Den mundtlige kommunikation opleves i stigende omgang som værende respektløs, og yderst 

uhensigtsmæssig for Registrets interne samarbejde, hvor Sektretariatet, Koordinatorer og 

Hundeførerne gensidigt har brug for hinanden. Uenighed er tilladt, men dialogen herom skal være 

professionel med gensidig respekt og loyalitet, jf Schweiss-registrets værdisæt. Videre snak herom 

tages i Koordinatorgruppen.  

 

4. Vurdering af resultaterne af Kvalifikationstestene, jf. udsendt bilag. 

Resultaterne af de 11 afviklede test blev gennemgået, og hvert enkelt resultat holdt op imod de tidligere 

drøftelser med Koordinatorgruppenen. 



Sammenfattende udtalt Udvalget stor tilfredshed med de generelt meget fine testresultater. 

Udvalgets drøftelser resulterede i en enstemmig indstilling til Sekretariatet, der med tilfredshed imødekom 

indstillingen om, at ni af disse ekvipager tilbydes optagelse på Registrets toårige uddannelsesforløb. 

 

Herefter vil de testede og deres Koordinator blive kontaktet, og de nye hundeførere indkaldt til 

Uddannelsesugen i slutningen af september 2021.Tilsvarende vil afslag hurtigt blive meddelt de pågældende. 

 

5. Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 

Leif Stonor ønskede en drøftelse af, hvorvidt Vagtcentralens Danmarkskort, angivende de enkelte hundeføreres 

tilgængelighed, reelt er et nyttigt værktøj. Konkret opleves det, at kortet kan give anledning til dårlig stemning 

hundeførerne imellem, når der bruges tid på at studere hinandens tilgængelighed, og eventuelle baggrund for 

ikke at være tilgængelig. 

 

Enighed om i Udvalget, at en god og tillidsfuld lokal dialog er det helt nødvendige grundlag for, at kortet kan 

benyttes efter hensigten; men umiddelbart giver Kortet flere lokale ulemper end fordele. 

 

En anden praktisk udfordring er, at trafikeftersøgninger, der af en hundefører videregives til en kollega, ikke 

ledsages at oplysninger om påkørslen, der konkret bliver ”låst” til den første hundefører. Man kan se selve 

”opgaven”; men ikke telefonnummeret på bilisten. 

 

Enighed om at Sekretariatet bør genoptage de tidligere rutinemæssige møder med Dyrenes Vagtcentral. 

 

6. Antallet af hundeførere i Registret vs antallet af eftersøgninger. 

Sekretariatet kan se en udvikling i form af færre hundeførere og stigende antal eftersøgninger. Det aktualiserer 

rekrutteringssnakken, jf. det glimrende arbejde, der for nylig er lavet at en lille arbejdsgruppe.  

 

Udvalget indstiller, at Sekretariatet opprioriterer det igangsatte arbejde med en fornyet og tidssvarende 

rekrutteringsstrategi. Under drøftelserne heraf blev fremført et behov for en mere realistisk italesættelse af 

jobbet som hundefører, og i den forbindelse nedtone det logeagtige, der ofte klæber til Registret, og måske 

skræmmer moderne mennesker væk. Målet er en realistisk og tidlig forventningsafstemning, hvor til selvfølgelig 

kommer et behov for at få Registret til at fremstå attraktivt, så nye dygtige ekvipager kan tiltrækkes. 

Vinklen i forhold til Dansk Kennel Klub blev også drøftet, og et møde med DKK bør overvejes, med 

rekrutteringsvinklen for øje. 

 

7. Status på trafikarbejdet. 

Jim Schou Larsen havde forud for mødet bedt om dette dagsordenspunkt. 

Ulrik Lorenzen oplyste, at samtlige Registrets ”store sager” ikke har megen fremdrift; men Sekretariatet arbejder 

i øjeblikket på en revitalisering af samtlige de store og komplicerede sagskomplekser, hvor Sekretariatet ikke 

selv har beslutningskompetencen.  

Trafikområdet er et af flere fokusområder, lige som Rekrutteringsstrategien, hvor Sekretariatet indledningsvis 

har fået stor hjælp af Koordinatorgruppen. 

Enighed i Udvalget om, at sagerne bør gives topprioritet. 

 

8. Eventuelt. 

Intet til dette punkt 

 

Ref. 

Ulrik Lorenzen 


