
 

 

 

Referat fra eftersøgningstjenesten Årsmøde for kredseftersøgere d. 12. marts 2022  

 

Sted: 

Fjelsted Skov Kro Store Landevej 92, 5592 Ejby, Danmark 
 

Deltagere: 

Malene Høier Olsen, Brian Jensen, Heidi Holm, Steen Andersen, Knud Krebs, Jan Orla Andersen, Olav 

Møller og Siff Johansen 

Afbud: 

Ane-Marie Simmelkjær og Helle S Bødker 

 

 

Velkommen af Malene Høier Olsen.  

 

Nyt fra eftersøgningsudvalget 

Der er lavet reklame logo med henvisning til eftersøgningstjenesten, du kan selv download fra DCH 

Danmarks hjemmeside. (Link tilføjes senere) 

 

Vi mangler stadig en sponsor, og derfor er det ikke muligt for nye eftersøgere at få en vest. 

 

Vi har kigget på hvor mange opkald der har været udenfor vagttelefonens åbningstid, og det har været 

ganske få. Derfor kan vi konstatere, at åbningstiden på vagt telefonen er ok og fungere godt. 

 

Nyt fra kredsene 

 

Kreds 1 

Afholder fællestræning med god deltagelse, og mønstring 1 gang om året.  

 

Vi snakkede om betydningen af ordret mønstring og der kom forslag til at ændring udtrykket mønstring! Til 

godkendelse, dette medtages under punktet: Ændringer til håndbogen 

 

Skal nye eftersøgere ved optagelsen evt. deltage i egen eller en anden klub Nord og syd for fjorden. Det er 

muligt for nye eftersøgere at komme til optagelse i en anden klub. 

 

 

Kreds 3 

Til fællestræning deltager der ca. 15-20 hundeføre, og hovedparten deltager mindst 1 gang om året. 

Der efterlyses krav til deltagelse i fællestræningen for der er pt. Ingen krav til deltagelse. 

 

Kreds 4 

De afholder fællestræning hvor der opsættes realistiske opgaver. De arbejder med nedgravet genstande, med 

en liggetid på 4 dage.  

Ved kommende fællestræning i tønder er der inviteret 5 nye hundeføre. 

 

De har måtte aflyse en fællestræning pga. manglende tilslutning. 

 

De aftaler normalt 4 datoer til fællestræning og nogle gange træner de en fredag sidst på dagen. 

 

Kreds 4 har søgt kredsbestyrelse om at overføre nogle af de ubrugte penge fra 2021 da vi ingen 

aktiviteter havde til 2022 og det blev bevilget, argumentet var at vi gerne ville have en udvidet 

fællestræning med Vandsøg og nedgravet genstande. 
 
 

Kreds 6 

Deltager i DM og Roskilde dyreskue.  

Der er kommet nye eftersøgere i Rørvig og Hundested men der mangler stadig i Nordsjælland. 



 

 

 

Der afholdes Fællestræning en gang om måneden og Årsmøde hvert år med god deltagelse. 

 

Økonomi  

General snak om økonomi.  

 

Når udvalget dikterer årsmøde eller andet, så afholder udvalget udgifterne. Det betyder at årsmødet betales af 

udvalget, med et budget på 5000 kr. pr. kreds. 

 

Ved deltagelse i fællestræning udbetales der ikke kørepenge. 

 

Ensrette udgifter for eftersøgere og kredseftersøgere. Sten tager det med til HB. 

 

Statistikker over opgaver, fordeling og rapportering ved Brian (DCH Danmarks hjemmeside. Link tilføjes 

senere) 

 

Der er sendt konference sæt ud til kredsformanden i hver kreds. 

 

 

Vi gennemgik det nye teorimateriale, som benyttes ved optagelsen af nye eftersøger. Sten har tilbudt at 

strømligne teorimaterialet og det har vi sagt ja tak til. 

 

Dette bliver tilføjet i teorimaterialet at vi i den praktiske prøve lægger vi stor vægt på hundens villighed til at 

aflevere og opsøge genstande. 

  

Der udarbejdes en årsplan over arrangementer i 2022 med deltagelse af eftersøgningstjenesten, når denne er 

klar vil i kunne finde den på DCH Danmarks hjemmeside under punktet eftersøgningstjenesten. 

 

 

Ændringer til håndbogen 

 

Der er enighed om følgende ændringer til håndbogen. 

 

Håndbogen Orientering nr. 142 side 175 2021.5 afsnit ”Kredseftersøgerens opgaver og ansvar” 

Under punkt 4 Ordet ”Mønstring” ændres til Godkendelse. 

 

Håndbogen Orientering nr. 143 side 174 2021.5 afsnit ”Kontakt til eftersøgere” 

Ordet ”TYPISK” fjernes. 

 

Håndbogen Orientering nr. 143 side 175 2021.5  

Afsnit ”Eftersøgere skal efterleve følgende forudsætninger.” 

Der tilføjes et nyt punkt 

 

• At deltage i en fællestræning om året.  

 

Håndbogen Orienteringen nr. 143 side 175 2021.5 

Afsnit ”Eftersøgere skal efterleve følgende forudsætninger.” 

Der tilføjes et nyt punkt 

 

• Eftersøgeren skal være iklædt DCH udleveret tøj, samt synligt id. 

 

 

 

I DcH's Eftersøgningstjeneste finder vi bortkomne genstande, f.eks. nøgler, briller, mobiltelefoner, punge, 

vielsesringe, droner og høreapparater. Det er spændende, udfordrende og en stor tilfredsstillelse at være ude 

på eftersøgning med sin hund og forhåbentlig løse opgaven. Vi gør det gratis. Kunden betaler kun kørepenge 

efter statens takster. Vi leder ikke efter mennesker og dyr. 


