DANSK POLITIHUNDEFORENING
INSTRUKTØRUDDANNELSE
Funktionsbeskrivelse for områdeinstruktørerne under Dansk
Politihundeforening.
Instruktøruddannelsen indgår på lige fod med foreningens øvrige uddannelsessystem og har til
formål at imødekomme medlemmernes behov for uddannelse og samtidig tilgodese de krav, der
stilles i et moderne samfund, når man beskæftiger sig med dyr og mennesker.
Målet er at uddannelsen skal være på forkant med udviklingen inden for opdræt og dressur af
politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde med hunden i centrum.
Endvidere skal det være en garanti for, at træningsmetoderne er baseret på viden om hundens
instinkter, intelligens, herunder dens naturlige byttedrift.
Målsætningen er glade og lydige hunde, og ikke mindst kompetente hundeførere, som ved hvordan
de skal træne deres hund på en effektiv måde.
De enkelte områdeinstruktører er repræsentanter for foreningen og i den forbindelse underlagt
foreningens bestemmelser og vedtægter.
Det forventes, at områdeinstruktørerne drager omsorg for at den videre undervisning foregår i
overensstemmelse med Dansk Politihundeforeningens formålsparagraffer. Især er det vigtigt at have
for øje, at anvendelse af træningsmetoder, undervisning osv. foregår i et miljø, således at dette ikke
modarbejder foreningens formål eller nedsætter foreningens anseelse og omdømme udadtil.
Navnet/ordet ”politihundeforening” forpligter, ikke mindst til at bruge den sunde fornuft.
Områdeinstruktørerne forventes at gå foran med det gode eksempel og er en slags ambassadører for
Dansk Politihundeforening, hvorfor det er vigtigt, at man har et godt kendskab til indholdet i den
grønne bog. Det gælder ikke alene konkurrenceprogrammet, men også de øvrige bestemmelser.
Områdeinstruktørerne står for uddannelsen af instruktørerne i lokalafdelingerne i de respektive
områder, således at hver lokalafdeling får et antal lokalinstruktører, som skal forestå træningen og
uddannelsen i den enkelte lokalafdeling.
Uddannelsen af områdeinstruktørerne forestås af arbejdsudvalgene af eksterne og interne
undervisere. Der laves et ”grundkursus”, når behovet opstår for dette og det forventes, at de
siddende områdeinstruktører kommer på en årlig samling af forskellig varighed.
Det er målet, at områdeinstruktørerne, ud over at virke i deres respektive områder, også skal
benyttes på tværs af områderne med deres specialemne. På denne måde bliver der i stor grad brugt
”vidensdeling” på tværs af områderne. Dette vil give den maksimale udnyttelse af
områdeinstruktørerne.
Udgiften til uddannelsen af områdeinstruktørerne afholdes af hovedkassereren. Transportudgifter
afholdes af området.
Udgiften i det lokale område aftales med de respektive områdeledelser.
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