
Referat af lokalmøde for de legitimerede  schweisshundeførere 2016

1. Valg af ordstyrer og referant.

Hans Henningsen

2. Beretning fra koordinator

Der er udført 1130 jagteftersøgninger og 541 trafikeftersøgninger i sidste sæson. Det er en  

væsentlig stigning med 46 flere jagteftersøgninger og 121 flere trafikeftersøgninger til det 

samme antal personer.

Vi kan byde velkommen til Belinda som ny hundefører på Als, men desværre også sige 

farvel til en, nemlig Herman ved Gram. Der var flere ansøgere, men kun en kom ind.

Der har været lidt snak, om man kan stå med rødt hos DVC, det vil sige” ikke disponibel” 

uden at vide det. Hvis man er rød i lang tid og ved det, er det ok. Til det første, var der 

nogen forundring, om det var muligt. Hvis DVC melder en fra, om ikke vi kunne få en sms 

om det. ( DVC siger de melder ingen fra, så hvis man er rød, har man selv meldt fra og der 

med, må man også selv melde sig til). Vedr. at være rød hos DVC i længere tid uden grund 

er vel ikke ok. 

Sidste år var der ingen kommentarer eller rettere, vi syntes samarbejdet kørte rigtigt godt.  

I det sidste år har der været en hundefører, som det har været rigtigt svær at kontakte, da 

vedkommende ikke svarede på telefon og heller ikke kaldte tilbage ved opkald. Der var en 

snak og udveksling af erfaring vedr. dette. De berørte vil arbejde på en løsning.

Forsikring var et langt punkt, og synspunktet er det samme som sidste år. Det er 

uforståeligt, et punkt som er så vigtigt for alle, der som legitimeret hundefører eftersøger, 

ikke er en ensartet og let forståelig forsikringsdækning af hund og fører. Både med hensyn 

til ansvar og skade.

De nye regler for egnethedsprøven blev gennemgået, og de nye væsentlige ændringer blev 

fremhævet. 

Der var en snak om jernbanen og det kursus, der var under opsejling. Der er næsten ingen    

eftersøgninger på jernbanen, og det er total tilfældigt, hvem der bliver ringet op, ved de få 

eftersøgninger der er.

Der er mange, der arbejder med ny hund, som de forventer vil komme til afprøvning i 

foråret eller efteråret. Vi ser nogle i eftermiddag.

Stormødet på Fyn var hyggeligt med kaffe og gode kager. Der var forskellige punkter på          

dagsrdenen,  som blev gennemgået og med spørgsmål efterfølgende. Vi var forbløffede over 



den overfladiske og til tider lave faglige niveau, hvorpå mødet blev holdt. Vi sidder en gang 

om året, næsten alle hundeførere i Danmark, som til dagligt med vores hunde arbejder på et 

højt og professionelt niveau. En gang om året kommer vi til møde for at få svar og 

orientering på spørgsmål og viden, vedrørende det, der rører sig i vores daglige virke i 

registeret.  Vi er klar over, der sidder nogle nye medarbejdere, som først skal lære det rent 

faglige vedr. eftersøgningsrapport, administrationsopgaver, og hvad der ellers måtte være på

kontordriften.  Det der var forbløffelse over var, hvordan man vil hæve niveauet af 

registeret, dvs. hunde, hundefører og samarbejdet mellem hundeførerne. Herunder at 

komme med løsninger. Der kom kun nogle vage tilkendegivelser om ”ekspert-udvalg” til 

forskellige opgaver, evt. brug af ressoursepersoner til svar på spørgsmål vedr. schweiss. Hvad

betyder de nye regler vedr. egnethedsprøven for den enkelte hund og hundefører ? Hvordan 

bedømmes de enkelte afsnit, og kan man forvente ens bedømmelse over hele Danmark ?  Er 

der specielle regler for nogle (evt. for skudræd), hvordan finder vi dyret ved hetzen efter 

tilladelse til dette ? Hvordan virker forsikringen for hund og fører? (vi er senere blevet 

orinteret vedr. dette.) .  

3. Behov for nye hunde og hundeførere i området.

Der er en rigtig god dækning i området, og vi supplerer hinanden rigtig godt. Der er måske 

en mangel i det syd-vestlig hjørne.

4. Dyreskuet i Aabenraa.

Dyreskuret er i år 27.-28. maj. 

Fredag 27. maj deltager: H P Boldt, Jørgen Duus og Thorkild Elneff.

Lørdag 28. maj deltager: Claus B. Jørgensen og Belinda Kristoffersen

5. Jagt- og Naturmesse i Gram

Jagtmessen er i dagene 20.-21. august.

Lørdag 20. august deltager: Jørgen Duus og Hans Henningsen

Søndag 21. august deltager: Ove Rudbeck og Allan Skriver.

6. Efterårsmøde 2016

Mødet er den 19.august kl 17.00 på Oksbøl hjortebane.

Tovholder er: Vagn Rasmussen og Jørn Duus.



7. Forårsmøde 2017

Mødet er sidste lørdag i marts.

Tovholder er: Allan Skriver, Christian Kjær-Andersen og Keld M.     

Pedersen .           

8. Evt.

Her efter var der middag og spor i skoven under ledelse af Jørn Duus og Freddy Jensen.

 

          

  


