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Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Claus Lind Christensen bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2.

Orientering fra Formand
Formanden for Schweissudvalget havde ikke noget til orientering.

3.

Orientering fra Sekretariatet
Sekretariatet giver på mødet en orientering om aktuelle sager. Herunder:

Personsager (lukket punkt)
Sekretariatet orienterede fortroligt om verserende personsager, og Schweissudvalget
bakkede op om håndteringen.


Schweisskonference 2020
Sekretariatet orienterede om, at der på mødetidspunktet var 50 tilmeldte hundeførere, og at
tilmeldingsfristen var d. 16. februar.
Til konferencen er planlagt et oplæg om hundeførernes sikkerhed på vejen, og Sekretariatet
arbejder på at få indkøbt gule blink til med magnet og batteri til uddeling på konferencen.
Det bliver svært at nå, da reglerne på området også skal afklares.



Udpegning af nye bedømmere udskudt
Sekretariatet orienterede om, at der har været igangsat en proces med udpegning af nye
bedømmere, men at denne proces er udskudt. Dette skyldes, at der er kommet meget
forskellige metoder til input, og Sekretariatet derfor har vurderet, at det er bedst at vente
med at udpege nye, til Prøveudvalget har udarbejdet en procedurebeskrivelse. På den måde
ensrettes processen og sikrer, at alle potentielle bedømmere bliver synliggjort.
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Procedurebeskrivelsen forventes blandt andet at indeholde nogle konkrete forventninger til
potentielle bedømmere, samt en proces, hvor alle kan søge om at blive bedømmer. Udkastet
forventes præsenteret for koordinatorerne og for bedømmerne i februar for at få input,
hvorefter det forventes at procedurebeskrivelsen færdiggøres i samarbejde med
Prøveudvalget.


4.

Bedømmerseminar 2020
Sekretariatet orienterede om, at der afholdes bedømmerseminar d. 24. februar, hvor
hovedformålet er at erfaringsudveksle om afholdelse af egnethedsprøver og
kvalifikationstests for at sikre ensretning. Derudover forventes blandt andet drøftet
karakterskalaen ved kvalifikationstests, procedure for udvælgelse af nye bedømmere.

Status for Fagudvalgets arbejde
Fagudvalget mødes, når der er behov for det, og Sekretariatet orienterede om nogle af de emner,
Fagudvalget p.t. arbejder med. Det er blandt andet sikkerhed ved trafikeftersøgninger, herunder
sikkerhedsudstyr, ensretning af indberetningsskemaer, så det bliver lettere at forstå felterne samt
rentegning af Registrets logo.
Schweissudvalget drøftede om der var andre emner, Fagudvalget med fordel kunne tage op, og et
af dem var hundens skarphed. Der var enighed om, at det ikke er et stort problem, og at det i
prøvesammenhæng vurderes så godt som muligt, men at det giver god mening at have fokus på
det specielt under uddannelse af nye hundeførere.

5.

Status for Prøveudvalgets arbejde
Prøveudvalget har fokus på procedurerne omkring optagelse og uddannelse af nye hundeførere
samt optagelse og uddannelse af nye bedømmere. Sekretariatet orienterede om nogle af de
emner, Prøveudvalget p.t. arbejder med. Det er blandt andet proceduren omkring optagelse
og uddannelse af nye hundeførere, der forventes drøftet i detaljer på Koordinatormøde 01-20.
Claus Lind Christensen orienterede om, at Danmarks Jægerforbund har fået en ny
hundekonsulent, Ove Dam, der arbejder på at få mere struktur på hundearbejdet i Danmarks
Jægerforbund. Der er også et kursus på vej i samarbejde med Dansk Schweisshundeforening.
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at det er meget vigtigt, at både Danmarks Jægerforbund og
Dansk Schweisshundeforening er tydelig i deres kommunikation i forbindelse med kurser, at
kurserne ikke klæder kursisterne på til at eftersøge selv, men netop også har fokus på at formidle
hvorfor det er vigtigt at tilkalde en legitimeret schweisshundefører. Det var både Danmarks
Jægerforbund og Dansk Schweisshundeforening enige i.
Sekretariatet orienterede kort om hovedpointerne, der arbejdes med, i forhold til at lave en ny
procedurebeskrivelse for optagelse af nye bedømmere. Der var i Schweissudvalget enighed om, at
det er vigtigt at få udpeget de rigtige bedømmere, da det ud over erfaring og faglighed i stor grad
er personlige egenskaber, der vægtes højt.

6.

Status på trafikworkshop ifm. koordinatormøde 02-18
Sekretariatet gav en status på de punkter, der kom frem på trafikworkshoppen i efteråret 2018.
Følgende punkter anses for afsluttet:


Øget oplysning til borgere og bilister om hvad man gør ved påkørsel af vildt er gennemført i
den udstrækning, at der er trykt streamers, som hundeførerne kan få til uddeling ved diverse
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arrangementer. Det primære formål hermed er at give hundeførerne et godt middel til
kommunikation og formidling. Derudover er schweiss.dk opdateret med en forklaring til
bilister om, hvad der skal gøres, hvis man er så uheldig at påkøre et stykke vildt.
Der har været drøftelser om hundeførernes villighed til at tage påkørselsopgaver, og der har
været en proces i samarbejde med koordinatorerne herom. Denne proces anses for afsluttet,
men gentages når nødvendigt.
Hundeførerne har fået adgang til en app, der hjælper med at finde lodsejeren, der hvor de
står.
Det sker relativt sjældent, at der er flere hundeførere på samme trafikeftersøgning, hvorfor
det er vurderet i samarbejde med koordinatorerne, at i de tilfælde, hvor det er aktuelt, kan
begge hundeførere registrere eftersøgningen for at få kørselsgodtgørelse for eftersøgningen.
Nogle er utilfredse med, at der kan være forskel mellem kilometerberegningen i
indberetningssystemet og deres triptæller. Dette er i samarbejde med koordinatorerne
vurderet til ikke at være et stort problem, og der gøres derfor ikke yderligere i sagen.
Dyrenes Vagtcentral har i en periode ringet fra hemmeligt nummer om natten, hvilket har
gjort, at nogle hundeførere ikke har villet besvare opkald. Det er ændret, så der ikke længere
ringes fra hemmeligt nummer.

Følgende punkter er fortsat i proces:




7.

Afklaring omkring eftersøgning på motorvej og motortrafikvej.
Der afholdes et oplæg på Schweisskonferencen om sikkerhed ved trafikeftersøgninger, og
der arbejdes på at indkøbe relevant sikkerhedsudstyr (forventeligt gule blink) til samtlige
hundeførere.
Sekretariatet er i proces med at få opstillet en tydeligere afgrænsning af Registrets opgaver.

Mødedatoer 2020
Schweissudvalgsmøde 02-20 blev flyttet fra d. 16. september til d. 17. september.

Møder i 2020
Schweisskoordinatormøde 01-20
Schweissudvalgsmøde 01-20
Schweisskonference 2020
Schweisskoordinatormøde 02-20
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere)
Schweissudvalgsmøde 02-20
Schweisskoordinatormøde 03-20
8.

Mødetid
Mandag d. 17. februar
Fredag d. 7. februar kl. 9-13
Lørdag d. 14. marts
Fredag d. 20. marts

Mødested
Munkebjerg Hotel
Munkebjerg Hotel
Munkebjerg Hotel
Munkebjerg Hotel

Torsdag d. 17. september kl. 913
Fredag d. 25. september

Eventuelt
Der blev spurgt til, om den pdf, der ligger tilgængelig for alle på schweiss.dk med en oversigt over
aktive hundeførere kan blive opdateret oftere. Det satte en drøftelse i gang om nødvendigheden af
pdf’en, når der altid var en opdateret liste på schweiss.dk, og pdf’en dermed hurtigt bliver
forældet. Der var enighed om, at pdf-versionen slettes.
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