Schweiss-sekretariatet
Ref. LEMAN
Den 30. august 2022

Referat for Schweissudvalgsmøde 02-22

Tid:
Sted:

Mandag d. 29. august 2022 kl. 08.30-14 (inkl. morgenmad og frokost)
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Deltagere:

Claus Lind Christensen
Henning Brusgaard Gebauer
Leif Stonor Nielsen
Lars Jensen
Ulrik Lorenzen
Lea Nissen

Danmarks Jægerforbund (formand)
Hundeførerrepræsentant
Dansk Schweisshundeforening
Danmarks Jægerforbund
Naturstyrelsen (Sekretariat)
Naturstyrelsen (Sekretariat/Referent)

Afbud:

Bennet Onsvig

Koordinatorrepræsentant

Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Claus Lind Christensen bød velkommen til mødet og et særligt velkommen til Lars Jensen, der er
nyt medlem af udvalget fra Danmarks Jægerforbund.
Der er siden sidst valgt ny Koordinatorrepræsentant. Velkommen til Bennet Onsvig der desværre
ikke kunne deltage til mødet, og tak for denne gang til Jim Schou Larsen for godt samarbejde.
Der skal i den forbindelse findes en ny næstformand til næste udvalgsmøde.
2.

Orientering fra Formand
Formanden havde ikke valgt at tage noget med til mødet denne gang.

3.

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


Personale sager (lukket punkt)
Sekretariatet havde ingen sager at berette om.



Opdaterede retningslinjer
Sekretariatet kunne berette, at der i samarbejdet med fagudvalget er udarbejdet nye
retningslinjer for Schweiss-registret. De er i øjeblikket til gennemlæsning på hovedkontoret,
hvorefter de forventes mere eller mindre klar til udgivelse på hjemmesiden.
Udvalget beder om, at modtage den udgave af retningslinjerne der er under behandling, for
at se om det giver anledning til yderligere diskussion.
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4.



Tavshedspligt
Sekretariatet orienterer om at der samtidig med de opdaterede retningslinjer, er udarbejdet
et separat dokument om hundeførernes tavshedspligt, også i samarbejde med Fagudvalget.
Dokumentet forklarer med større detalje grad i hvilke situationer der gælder, og ikke gælder,
tavshedspligt. Dokumentet er også til gennemlæsning på hovedkontoret.



Uddannelsesuge
Uddannelsesugen er i år sat til uge 39, den sidste uge i september.
Der er i år inkluderet ny undervisning bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra sidste år, det
er bl.a. en beskrivelse af registerets historie og en generel snak om adfærd på SoMe.

Status for diverse udvalg
Sekretariatet orienterer om, hvad der er sket siden sidst, og hvilke beslutninger, der er truffet.


Fagudvalget
I forbindelse med udvælgelsen af nye medlemmer til Fagudvalget er der udarbejdet et nyt
kommissorium der beskriver processen for optagelse i udvalget. Det nye kommissorie blev
delt på hjemmesiden i forbindelse med at sekretariatet har indkaldt til ansøgninger på 2
poster i fagudvalget, der fremadrettet vil udskifte 2 af de 4 medlemmer hvert andet år, for på
den måde at opnå kontinuitet i Fagudvalgets arbejde.



Prøveudvalget
I samarbejde med prøveudvalget er der blevet lavet en ny beskrivelse af bedømmerkorpset,
der også beskriver processen for valg og uddannelse af nye bedømmere, dokumentet er lagt
på hjemmesiden.
Sekretariatet i gang sætter processen med at optage bedømmer elever i efteråret.
Udvalget udtrykker tilfredshed over udarbejdelsen af den nye beskrivelse, da der bemærkes
at en klar og tilgængelig beskrivelse af processen for udvælgelse og uddannelse af
bedømmere, er et godt udgangspunkt til at skabe mere transparens og klarhed.



Rekrutteringsudvalget
Rekrutteringsudvalget arbejder i øjeblikket med at udarbejde en mentorordning, derunder
evt. ansøgningsskema til fremtidige mentorer og en logbog til fremtidige hundeførere under
uddannelse.
Udvalget er positive, men bemærker at man bør være opmærksom på ikke at pålægge de nye
hundeførere et alt for stort dokumentationskrav. Der bliver derudover forslået at man i
mentorordningen tilføjer, at det vil være en god idé i højere grad at benytte Naturstyrelsens
jagter som en mulighed for at give nye hundeførere værdifuld erfaring.

5.

Optagelse af nye hundeførere 2022
I alt 24 hundeførere har søgt om optagelse i Schweiss-registret i 2022. I samråd med
koordinatorerne og Schweissudvalget er 13 ekvipager indkaldt til kvalifikationstest, der blev
afholdt i perioden 8. august til 12. august. På baggrund af resultaterne fra disse kvalifikationstests
indstillede Schweissudvalget til Naturstyrelsen, at syv ekvipager optages på uddannelse.
Naturstyrelsen har efterfølgende tilbudt disse syv ekvipager at blive optaget på det toårige
uddannelsesforløb.
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6.

Status på uddannelsesforløbet for hundeførere under uddannelse
På koordinatormøde 03-22 blev der givet en status på de enkelte hundeførere og vurderet på deres
uddannelsesforløb. På baggrund af dette blev der udarbejdet anbefalinger til deres videre
uddannelsesforløb, som sekretariatet så forelagde Schweissudvalget.
Udvalget var generelt enig i koordinatorenes anbefalinger. Enkelte hundeførere gav anledning til
en længere snak, og der blev diskuteret hvorvidt sekretariatet har brug for flere processer til at
dække de forskellige eventualiteter der kan opstå under en hundeføreres uddannelse. Formand
bemærkede, at det ved særlige situationer er vigtigt med en debat omkring situationen, men at det
ikke nødvendigvis bør ende ud i flere skrevne processer, da situationerne netop er særlige og ikke
ofte forekommende.
Vurderingen af de enkelte hundeførere tages med på uddannelsesugen, hvor sekretariatet har
individuelle samtaler med alle hundeførere under uddannelse.

7.

Schweisshundeforeningen og dens fremtid
Punktet var sat på dagsordenen af Leif Stonor.
Leif berettede at Schweisshundeforeningen har haft generalforsamling d. 26/8-22, hvor det igen
har været et problem at danne en ny bestyrelse. Foreningen har derfor valgt at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at danne en ny bestyrelse, og hvis det ikke kan
lade sig gøre, vil foreningen se sig nødsaget til at overveje at nedlægge sig selv. Leif melder
desuden ud, at han agter at træde ned fra bestyrelsen, hvilket betyder at
Schweisshundeforeningen skal pege på en ny repræsentant til Schweissudvalget.
Formanden takker Leif for hans orientering, samt for godt samarbejde i Schweissudvalget. Der
bemærkes at orienteringen maner til refleksion for hvad dette kan betyde for fremtiden.

8.

Sikring af tilgang til registret
Punktet var sat på dagsordenen af Leif Stonor.
Leif fremlægger et forslag om at sende flere af de ansøgende ekvipager til kvalifikationstest end
der gøres i øjeblikket. Registret har behov for tilgang til registret, og ved at sortere hårdt inden
kvalifikationstesten risikereres det at vi får skræmt nogle væk der i virkeligheden ville klare sig
fint til kvalifikationstesten.
Udvalget drøftede forslaget, der blev talt både for og imod. Der blev bl.a. bemærket at et højere
antal ekvipager ville få perioden fra godkendelse indtil testen, og at denne periode kan bruges på
målrettet at forbedre ekvipagen gennem de lokale netværk. Dog blev det også bemærket at det
ikke var sikkert at de lokale netværk kunne rumme et højere antal potentielle hundeførere som
alle sammen skulle gøres klar til test, samt om der ville være prøvekapacitet til at afholde
væsentligt flere kvalifikationstests.
Udvalget kom ikke frem til en endelig beslutning, men formanden bemærkede at det var en
overvejelse der var værd at tage med til næste års vurdering af indkomne ansøgninger.

9.

Indrapporteringer
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Punktet var sat på dagsordenen af Leif Stonor.
Leif delte forbedringsforslag til indrapporteringsskemaet for jagteftersøgninger. Den er meget
lang, enkelte punkter er overflødige når man har svaret på en bestemt måde og bør så forsvinde.
Vil gøres hurtige at udfylde hvis systemet foreslog foretrukken kommune.
Dertil blev der forslået at tilføje felter med ”længde på spor” og ”hetz” til trafikeftersøgnings
indberetningsskemaet, da det ville give et bedre grundlag til at se hvor meget energi
hundeførerne bruger på trafikeftersøgninger.
Udvalget gennemgik indrapporteringsskemaet, og der var bred enighed om, at der var plads til
forbedring. Sekretariatet har noteret forbedringsønsker og vil se på mulighederne for at rette til i
indberetningen.
10. Mødedatoer 2023 –
Møder i 2023
Schweisskoordinatormøde 01-23
(Eneste dagsordenspunkt er
optagelse af nye hundeførere.
Fristen er 1. feb.)

Mødetid
Mandag 27. februar kl. 9-16.00

Schweissudvalgsmøde 01-23
Schweisskoordinatormøde 02-23

Mandag 27. februar kl. 9-16.00
21. april kl. 11-16.00 (formøde kl.
9-11)

Mødested
Schweissudvalget er med
på mødet fra
morgenstunden indtil
frokost. Derefter
fortsætter
koordinatorerne selv med
resten af deres
dagsorden.

Schweisskoordinatormøde 03-23
Schweissudvalgsmøde 02-23
Uddannelsesuge 2023

Mandag 28. august kl. 9-15 (ikke
start før 9, mht. transporttid)
Slut sept.

Danhostel Blåvandshuk,
Strandvejen 1, 6840
Oksbøl
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