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Referat fra Schweisskoordinatormøde 02-14  
Tid: Fredag den 22. august kl. 12.30 – 16.00  (internt koordinatormøde kl. 10.30 – 12.00)  
 

Sted: Danmarks Jægerforbund, Kalø. Molsvej 34, 8410 Rønde 
 
Deltagere: Søren P. Kibsgaard Område 1 - Koordinator 

 Per Christensen  Område 2 - Koordinator 
 John Pedersen  Område 3 – Koordinator/Koordinatorrep. i Schweissudvalg 
 Henrik Korsholm Område 4 - Koordinator 

  Keld Pedersen  Område 5 - Koordinator 
 Henrik Nielsen  Område 6 - Koordinator 
 Leif Stonor Nielsen Område 7 - Koordinator 
Peter Larsen   Område 8 - Koordinator 
Jim Schou Larsen Område 9 - Koordinator 
 Paul Baunkjær  Område 10 - Koordinator 
 Rune Rübner-Petersen Schweissudvalg/Dansk Schweisshundeforening 
 Laurids Jonassen Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant (suppleant) 
 Ulrik Lorenzen  Naturstyrelsen  
 Mads Flinterup  Sekretariatet 

Referent: Jytte Harder  Sekretariatet 
 
Afbud: Claus Lind Christensen Schweissudvalg/Formand 

Lars Jensen  Schweissudvalg/Danmarks Jægerforbund 
  Lars Knudsen  Schweissudvalg/Hundeførerrepræsentant 
   

 
DAGSORDEN 
1-2-14  Velkomst og godkendelse af dagsorden v./Naturstyrelsen 
2-2-14  Orientering fra Udvalg og sekretariat  
3-2-14  Afslutning af uddannelsesforløb af hundeførere optaget i 2012  
4-2-14  Optagelse af nye hundeførere 2014  
5-2-14  Drøftelse af fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere 
6-2-14  Drøftelse af evt. behov for nye bedømmere 
7-2-14  Eventuelt 
 
 
 
1-2-14  Velkomst og godkendelse af dagsorden v. /Naturstyrelsen 

Indstilling: Dagsorden er udsendt til mødedeltagerne pr. mail den 14. august 2014. 
Dagsordenen indstilles til godkendelse.  

 
Beslutning:  Dagsordenen godkendt.  
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2-2-14  Orientering fra Udvalg og Sekretariat    

 
Sagsfremstilling: Orientering fra Udvalg og Sekretariatet: 

 Alternativt Register  (ULO) 

    Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v. (MF/ULO) 

    ”Skudfasthedsprøve” (MF) 

 Folder om schweiss-arbejde (MF) 

 Andet 
 

 
Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  
 
Beslutning:   Alternativt Register: 

Jagtforbundet af 2014 (JF14) har anmodet Naturstyrelsen om udstedel-
se af legitimationskort til 8 hundeførere fra Jægernes eftersøgnings-
korps. Ulrik Lorenzen oplyste, at Naturstyrelsen bl.a. på baggrund af 
indhentede udtalelser fra hhv. koordinatorerne og Schweisshundefor-
eningen nu har udarbejdet et udkast til et afslag på denne ansøgning. 
Dette er meddelt via agterskrivelse den 9. juli. Jagtforbundet af 2014 
har fået forelagt dette udkast mhp bemærkninger til afgørelsen, men 
har begæret agtindsigt, dermed er fristen for indsigelsesfristen mod ag-
terskrivelsen udsat til den 24. august. Når sagen er afsluttet vil det blive 
meddelt på hjemmesiden.    

  Hvad vi har/har haft siden sidst af klagesager m.v. 
Fra sekretariatets side hilses deciderede klagesager velkomne, idet ver-
serende rygter og telefoniske henvendelser ikke kan behandles. Sekre-
tariatet har siden sidste møde behandlet et antal sager, bl.a. om mang-
lende parathed, manglende loyalitet hundeførere imellem, manglende 
kvalitet i eftersøgningsarbejdet m.v. De berørte koordinatorer er lø-
bende blevet orienteret i klagesagerne. 

”Skudfasthedsprøve” 
Med baggrund i en enkelt sag hvor en hund på egnethedsprøve udviste 
tydelige tendenser til skudrædhed, og som følge heraf blev betinget op-
taget i Schweiss-registret, er det nu nødvendigt at få afdækket, om hun-
den er hæmmet af skudrædheden. Til brug herfor har Sekretariatet ud-
arbejdet udkast til en ”Skudfasthedsprøve”. Situationen blev drøftet. 
Koordinatorernes anbefaling var, at den pågældende hund bliver afprø-
vet ud fra det af Sekretariatet foreslåede regelsæt. Lignende situationer 
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bør ikke fremadrettet opstå, og hunde som udviser tendens til 
skudrædhed ikke skal kunne består Egnethedsprøven. 

  Folder om schweiss-arbejde:  
Der er i dette års budget afsat midler til udarbejdelse af en folder om 
schweissarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et udkast, der blev ud-
delt på mødet mhp koordinatorernes evt. skriftlige bemærkninger in-
den den 29. august. Format og layout er tænkt som Naturstyrelsens fol-
dere om dåvildt/kronvildt.  
Koordinatorerne hilste folderen velkommen, men efterlyste endvidere 
yderligere formidlingsmateriale, bl.a. roll ups og PowerPoints præsenta-
tioner til brug ved foredrag, udstillinger etc. Sekretariatet arbejder vide-
re med disse forslag.  
Andet:  
Eftersøgningstal  
En oversigt over de foreløbige eftersøgningstal for hhv. bukkejagten og 
trafikeftersøgninger 1. halvår 2014 fordelt på enkelte områder blev ud-
delt. Der ses en lille tilbagegang i bukkeeftersøgningerne. Ikke alle ind-
rapporteringer er modtaget, så tallene betragtes indtil videre som ud-
gangspunkt. Når den endelige afrapportering er afsluttet, vil det samle-
de landsresultat blive offentliggjort på hjemmesiden. 

 
 
3-2-14 Afslutning af uddannelsesforløb for nye hundeførere optaget i 2012 

(bilag 1) 

 
Sagsfremstilling: Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte 

hundeførere med henblik på disses afslutning af det 2-årige uddannel-
sesforløb.  

 
  
Indstilling: Til drøftelse.  
 
Beslutning:  Koordinatorerne gav overvejende positive tilbagemeldinger omkring de 

nye hundeførere. Der var dog anbefaling af, at to hundeførere af for-
skellige årsager burde have forlænget deres uddannelsesforløb.  
Sekretariatet noterede sig koordinatorernes bemærkninger, og der vil 
inden den 1. oktober tilgå en skrivelse til hundeførerne omkring afslut-
ningen af uddannelsesforløbet, naturligvis cc. koordinatorerne.  
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4-2-14 Optagelse af nye hundeførere 2014 (bilag 2)  

Sagsfremstilling: Der er i år modtaget 49 ansøgninger om optagelse i registret.  

 Drøftelse af indkomne ansøgere. 

 Sekretariatet og fremmødte udvalgsmedlemmer udarbejder ind-
stilling til Naturstyrelsen om, hvem der bør indkaldes til kvalifi-
kationstest. (kaffe til koordinatorerne imens) 

 Naturstyrelsen afgør, hvem der skal indkaldes til kvalifikations-
test.  

 Koordinatorerne orienteres om Naturstyrelsens beslutning.  

 Sekretariatet sørger herefter for indkaldelse til test/afslag. 
 
 
Indstilling:  Der ønskes tilbagemelding fra koordinatorerne omkring ovennævnte 

hundeførere. 
 
Beslutning:  Den enkelte koordinator oplyste kort om områdets behov for nye hun-

deførere, evt. kendskab til den enkelte ansøger, samt hvilke ansøgere 
han som koordinator kunne anbefale til optagelse i registret.  
 
På baggrund af ansøgningerne samt koordinatorernes indstillinger drøf-
tede repræsentanter for Schweissudvalget og Sekretariatet herefter, 
hvilke ansøgere, der kunne indstilles til Naturstyrelsen med henblik på 
indkaldelse til kvalifikationstest. Koordinatorerne pegede på 16 ansøge-
re, de ønskede at indstille til kvalifikationstest.  
Koordinatorerne blev herefter orienteret om, at Naturstyrelsen ønsker, 
at der indkaldes 22 hundeførere til ovennævnte test. Sekretariatet ind-
kalder disse hurtigst muligt. Der sendes afslag til de øvrige ansøgere. 

 
 
5-2-14 Drøftelse af fremtidig procedure for optagelse af nye hundeførere 

 
Sagsfremstilling: I forlængelse af stormødet har Sekretariatet fået en række input fra 

hundeførerne omkring, hvorledes den eksisterende procedure kunne 
forbedres. 
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 Sekretariatet har i forlængelse heraf gjort sig en række overvejelser og 
arbejder på at revidere proceduren frem mod 2015. Sekretariatet frem-
lægger de foreløbige overvejelser. 

 
Indstilling:  Til drøftelse. 
  
Beslutning: Der var et bredt ønske om at se nærmere på den eksisterende procedu-

re. Der efterlyses en opstramning og ensretning bl.a. blandt bedøm-
merne. Der efterspørges en model i forhold til rekruttering af nye hun-
deførere som kan være med til at gøre det mere gennemsigt, hvor der 
er et udtalt behov for nye hundeførere. Det giver hvert år anledning til 
frustration blandt kvalificerede ansøgere, når de bliver skuffede i for-
hold til ansøgning om optagelse m.v. 

 
 Sekretariatet udarbejder en tidsplan for revisionen af proceduren, såle-

des denne kan træde i kraft før i ansøgningsfristen i 2015. 
 
 
 
6-2-14  Drøftelse af evt. behov for nye bedømmere 

 
Sagsfremstilling: Sekretariatet råder pt. over 22 bedømmere. Den overordnede målsæt-

ning er, at hver bedømmer er i gang mindst to gang om året, hvilket for 
nuværende i videst muligt omfang også overholdes. 

 
 Der har dog i 2014 været en stigning af afprøvningsaktiviteten i Jylland. 

Dette har blandt andet medført, at prøver er planlagt med ekstrem stor 
fleksibilitet fra bedømmere og sekretariatet side. 

 
   
Indstilling: Der ønskes en drøftelse af, om der af kapacitetsmæssige og foryngel-

sesmæssige årsager er behov for yderligere rekruttering af bedømmere.  
 
Beslutning:  Det er få egne i landet, hvor der opleves et behov for flere bedømmere. 

Det blev påpeget, at det eksisterende bedømmerkorps ikke har kapaci-
tetsproblemer i forhold til afprøvning ved egnethedsprøver og kvalifika-
tionstest. Enkelte koordinatorer gjorde endvidere klart, at de mente af 
afprøvningen også kunne være FOR lokal, idet det kan sende et uheldigt 
signal, hvis hundeførere afprøves i deres nærområde, hvor de normalvis 
træner m.v. 
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 Der var dog enighed om, at der af generationsskifte årsager skulle være 

fokus på at få rekrutteret nye bedømmere i god tid.  
  
  
 
7-2-14 Eventuelt 

 
Sagsfremstilling: Fastlæggelse af tid og sted for det kommende års møder. 
 
 
 
 

Møder 2014/2015 

Følgende møder er planlagt: 

  Mødetid   Mødested 

Schweissudvalgsmøde 02-14  Mandag den 15. september 2014  Kalø, Rønde 

Schweissudvalgsmøde 01-15   Januar/februar 2015  

Schweisskoordinatormøde 01-15  Fredag den 6. februar  

Stormøde 2015  28. februar 2015  Fjeldsted Skovkro, Fyn 

Schweisskoordinatormøde 02-15  Medio august 2015  

Schweissudvalgsmøde 02-15  Medio september 2015  
 

 


