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Vi styrker vore værdier FÆLLESKAB, ÅBENHED og KVALITET, under mottoet AKTIV HUND I DcH 

                                      REFERAT 

           INFOMØDE OM EFTERSØGNINGS TJENESTEN D. 22/ 10- 2020 
 

1. Gennemgang af forudsætninger for at blive Eftersøger i Dch  

(Orientering i håndbogen s.169-172) 

Rekruttering –  

- Eftersøgeren skal indstilles fra Lokalforeningen(bestyrelsen) for at optages i korpset. 

- Når man er indstillet, indsendes blanket til udvalget. 

- Bestyrelsen har ansvar for, at eftersøgeren har erfaring i næsearbejde. 

- Lokalforeningen/eftersøgeren har ansvar for fra melding, når man ikke længere deltager i korp-

set. 

- Eftersøgnings udvalget kan afvise en eftersøger såfremt det på grundkurset skønnes, at hund + 

fører ikke lever op til forventningerne. 

- Medlemskabet er tilknyttet hunden. 

- Fornyet optagelse af fører og ny hund følger gældende regler. 

Forudsætninger – 

- Have gennemgået grunduddannelsen for medlemmer af Eftersøgnings tjenesten 

- Have interesse og erfaring i sporsøg, feltsøg og eftersøgning 

- At kunne tale med borgere som har mistet en genstand 

- Være i stand til at etablere en relevant eftersøgning enten alene eller sammen med andre ef-

tersøgere. 

Eftersøgeren må ikke: 

- Påtage sig opgaver af politimæssig karakter 

- Eftersøge ting/personer i forbindelse med kriminalsager 

- Påtage sig eftersøgning af forsvundne personer 

- Foretage eftersøgning i borgers private bolig. Såfremt dette alligevel skulle blive aktuelt, delta-

ger altid 2 prs. 

Rapportering: 

- Alle opgaver registreres i Eftersøgnings tjenestens rapporterings system 
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- Der udfyldes frasigelses blanket, som underskives af kunden inden eftersøgningen. 

 

Forsikring: 

- Eftersøgeren er dækket af Dch`s ansvars- og arbejdsskadeforsikring, når de er ude på opgaver. 

- Skadesanmeldelse rekvireres i givet fald i Dch`s sekretariat. 

Økonomi: 

- Eftersøgningen er vederlagsfri for kunden. 

- Udgift til kørsel afregner eftersøger selv med kunden efter gældende regler. (se blanket) 

 

2. Ideer til opstart af grundkursus på FYN 

 

- Gennemgang af hvordan dette forløber i de forskellige kredse. 

- Tidligere forløb uddannelse på FYN over 8 moduler, fordelt på enkelte dage. Dette blev vareta-

get af J. Voss og F. Aalund. Disse har tilbudt at starte uddannelsen op igen og H. Bødker vil være 

med som tovholder i forbindelse med opstarten sammen med udvalget.(Kredsen) 

- Indholdet af de forskellige moduler blev præsenteret.  

- Eks. Samarbejdet mellem H+F., arbejde i små og store felter, variabelt terræn, kædeeftersøg-

ning, trafikerede områder, genstandenes beskaffenhed. 

 

3. Årsmøder i Eftersøgningskorpset. 

 

- Forslag om, at dette forsætter evt., som en weekend med indlagt fælles træning. 

 

4. Opstart af ny grund uddannelse evt. Jan/Feb.-2021 afhængig af Corona situationen. 

                              Det blev besluttet, at den tidligere Fynske model genoptages. 

     Udvalget melder ud når dato kendes. 

 

Referent: Helle S. Bødker, Dch Svendborg 


