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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
lørdag den 3. marts 2018 kl. 09.00 på Nyborg Idræts- & Fritidscenter

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Bo Rasmussen, Erik Goth-Eriksen, Jan Lindgaard, Jan Verner
Larsen, Søren Bjeverskov og Palle Lorentzen fra HB.
Torben D. Andersen, Benny Lund og Didde Riber fra AU.
Axel Ahm, Carsten S. Hansen og Ville Skårup fra DPU.
Redaktør Tina Kværnø samt vores kommende formand, Lars Bræmhøj.
I sekretærens fravær var Tina referent.

1:
Meddelelser fra formand
DM 2018:
Næste HB møde bliver omkring Billund, således at hovedstandplads, indkvartering m.m. kan
besigtiges, ligesom der bliver mulighed for nærmere aftaler med styregruppen for DM 2018.
Endelig pris er endnu ikke modtaget.
Medlemskartotek:
Stambogsføreren har skrevet til alle lokalafdelingerne med opfordring til manuelt at
gennemgå respektive ekvipager med hensyn til stamdata, oprykninger og klasser. Når anførte
kontrol er udført bedes dette meddelt til stambogsføreren. P.t. har ca. halvdelen af
lokalafdelingerne gennemført den manuelle kontrol. Der bliver fundet fejl. De fleste fejl er
manglende registrering af ”halsgivning” på rundering i Unghundeklassen med fejl i oprykning til
følge. Der bliver via områdelederne fulgt op på de lokalafdelinger, som endnu ikke har gennemført
kontrollen. Den skal være afsluttet inden forårets oprykningskonkurrencer.
DKK ´s Hundeweb: DKK har efter ansøgning fra DPH godkendt, at titlen Danmarksmester
kan blive registreret på Stambogen i DKK. Titlerne for 2018 vil blive anført som henholdsvis
PHPDM2018, PHKDM2018 og PHVDM2018. Registreringen vil blive foretaget via DPH’s
stambogsfører. Danmarksmestrene vil modtage proceduren for registreringen fra stambogsføreren.
Titlen kan registreres til DM vinderne 5 år tilbage - altså fra 2013 og fremad, hvorfor de
implicerede hundeførere selv bedes rette henvendelse til Stambogsføreren, hvis dette ønskes
registreret.
Evalueringsmøde med Klaus Buddig afholdt den 27. januar med deltagelse af Jan Lindgaard,
Tine Mayner og Bo Rasmussen.
Der bliver lavet koder i systemet så hovedkassereren vil kunne tildele, oprette, slette, ændre m.m. i
medlemskartoteket, ligesom det vil blive muligt for stambogsfører og hovedkasserer at redigere i
afsluttede og godkendte hovedlister, kårings lister m.m.
Hovedkasserer og stambogsfører vil fremadrettet kunne styre systemet uden at Klaus skal ind over.
Der blev på mødet aftalt prioriteringsliste med anførsel af tidshorisont på de ønskede opgaver.
Med hensyn til vores App vil sekretær og hovedkasserer få rettigheder til at redigere i denne,
således at ekstern vedligeholdelse ikke er nødvendigt.
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Hvis lokalafdelinger og områder ønsker ekstra undervisning i medlemskartotek - herunder
hovedlister, så vil Bo og Tine gerne forestå dette. Kontakt til Bo Rasmussen.
Statsskove:
Skrivelse fra Mette Lindegaard, hvoraf det fremgår at det ikke er muligt at afvikle øv. 10 i
statsskovene, idet det er anført i tilladelserne, at bid/stop ikke er tilladt, ligesom rundering flere
steder heller ikke kan afvikles, idet hundene skal være i snor.
HB vil forsøge med en uformel henvendelse til Skov og Naturstyrelsen.
I opryknings- og udtagelseskonkurrencerne i 2018 vil der i oplægget blive taget hensyn til, at øvelse
10 ikke skal foregå i en skov.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Henvisning til pkt. 1, idet sekretæren var fraværende.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstal d.d. Sektion 1: 67 - Sektion 2: 1585 - Passive:132.
Regnskabet revideret den 16/2 2018. Der blev ikke fundet bemærkninger til regnskabet.
Overskuddet for 2017 bliver primo marts udbetalt til lokalafdelingerne med baggrund i antal aktive
medlemmer pr. 31.12.17.
Der foreslås uændret kontingent for 2019, ligesom der ikke udbetales honorarer i 2018.

4:
Repræsentantskabsmødet 2018
HB foreslår Axel Ahm som dirigent og Tina Kværnø, som referent
Forslag: Der er modtaget 1 forslag.
Forslag til ændring af DPH’s konkurrenceprogram - Øvelse 10
Fremsat af Anette Buchardt, Brovst PH.
Den nuværende ordlyd ændres til:
Kommando: kan frit anvendes.
Udførelse: føreren skal, for at opnå fuldt point, inden for 4 min anholde en figurant iført synligt
beskyttelsesærme, som iagttages i et udpeget terræn. Figuranten kan være bevæbnet, og der kan
afgives skud. Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne søger at unddrage sig anholdelse
ved flugt sendes hunden straks efter anråbet efter figuranten , som fortsætter flugten i skov,
buskads eller tilsvarende terræn. Flugten skal ske i moderat tempo. Hunden skal ved bid i den
beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten. Såfremt
figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten
ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede
arm, skal figuranten råbe av, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten
befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes, hvis denne bære våben, herefter
slip, hvis hunden fastholder sit bid, og visitation i nævnte rækkefølge. Fastholder hunden sit bid,
skal den slippe på førerens kommando. Figuranten ind transporteres derefter i almindelig gang med
hunden i line til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb.
Tiden stoppes ved hundeførerens aflevering af figuranten til dommeren. Øvelsen tilrettelægges som
en praktisk opgave. Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke, at
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linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring.
Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side. Det er vigtigt, at figuranten forholder sig
rigtigt og ens over for alle.
Bedømmelse: ved anvendelse af redskaber eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller
hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Ekstra kommandoer eller
animeringer i slipfasen medfører ikke fradrag. Ved efterbid i visitationsfasen og derefter foretages
fradrag. For at opnå fuldt point i øvelsen skal øvelsen være afsluttet efter 4 min. Derefter koster det
2 point pr. 30 sek. op til 6.30, hvor øvelsen afbrydes.
Inden for 4 min fuld point.
4.01-4.30 = -2 4.31-5.00 = -4 5.01-5.30 = -6 5.31-6.00 = -8 6.01-6.30 = -10
Motivering i forslaget: Man kan have en eller anden form for handicap, gangbesvær, gigt, måske
lidt med lungerne, så man ikke er i stand til at løbe så hurtigt, men vil gerne stadig deltage i
konkurrencer.
DPU, som af HB var blevet bedt om en indstilling til forslaget, anbefalede at forkaste forslaget bl.a.
med henvisning til referatet fra Repræsentantskabsmødet i 2013, hvor et lignende forslag blev
stillet. Den gang var DPU’s motivering: ”Et sympatisk forslag, men øvelsen er ikke lavet for at
teste Hf’s form og kondi. Det er et spørgsmål om at tilrettelægge øvelsen således, at det er hundens
formåen, der kommer i centrum”. Supplerende finder DPU at politihundesporten forudsætter at
man er rimeligt mobil, for at kunne begå sig på f.eks. krævende spor- og eftersøgningsopgaver i
kuperet og vanskeligt terræn.
Endvidere findes det ikke rimeligt at en hund på øvelse 10 eksempelvis fanger figuranten indenfor
få minutter, men at figuranten skal stå med hunden i længere tid, inden føreren kommer frem.
Med hensyn til den magtanvendelse som det er at bruge hunden til anholdelse, skal denne afsluttes
så hurtigt som muligt, hvilket vi ikke finder opfyldt, hvis hundeføreren er unødigt lang tid om at
komme frem til hunden.
HB og AU tilsluttede sig DPU’s indstilling.
Valg:
Formand: HB foreslår Lars Bræmhøj som ny formand.
Redaktør: HB foreslår genvalg af Tina Kværnø.
Hovedbestyrelsessuppleanter: HB foreslår genvalg af Bjarke Knudsen for sektion I og Egon Bak
for sektion II.
Revisorer: HB foreslår genvalg af Birgitte Jensen samt nyvalg af Villy Skaarup
Revisorsuppleant: HB foreslår genvalg af Benny Lund.

5: Aktivitetskalender 2019
Repræsentantskabsmøde
Oprykningskonkurrence - Kriminalklassen
Oprykningskonkurrence - Patruljeklassen
Udtagelseskonkurrence – Kriminal- og Vinderklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence – Kriminalklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Vinderklassen sektion II
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion I
Udtagelseskonkurrence - Patruljeklassen sektion II
DM i Nykøbing F.

lørdag den 2. marts
lørdag den 27. april
søndag den 28. april
onsdag den 21. august
lørdag den 24. august
søndag den 25. august
onsdag den 28. august
søndag den 1. september
27. - 29. september
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6:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Ingen indlæg.

7:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Opgaverne til oprykningskonkurrencerne er udarbejdet af Keld Andersen område 6.
Axel Ahm og Jan Lindgaard har rettet/gennemgået opgaverne, og de er udsendt.
Øvelse 11 figurant samling bliver afholdt fælles for hele landet i maj måned. Alle områder bortset
fra område 1 deltager. Område 1 opfordres til at deltage.
Udvalget, som blev nedsat på sidste HB møde med henblik på at fremkomne med løsningsforslag til
bekæmpelse af snyd i forbindelse med konkurrencer, er endnu ikke færdige med deres arbejde.

8:
DPU orienterer
Kåringstallet er steget fra 70 i 2016 til 92 i 2017. I 2018 er der allerede kåret 11.
Kåringsmændene mener ikke, at der er belæg for at sænke fra 95 til 85 point for at opnå kåring.
Kåringsmandsmøde bliver afholdt den 12. maj i Nyborg.
Dommervedligeholdelseskursus har været afholdt i område 1-6. Der har været positiv feedback på
kurserne. På vedligeholdelseskurset i område 6 var Steen Holst fremkommet med ideoplæg til,
hvorledes der mere retfærdigt kan afvikles et omspor. Hvis hundeføreren udsættes for forhold, der
gør, at der skal gives et omspor, har det været normal kutyme, at der tilbydes et nyt og gældende
omspor. Dette kan medføre en forbedring i forhold til det første spor, men det kan også medføre
væsentlig større fradrag end det første spor. Steen Holst foreslog, at den udførte del af sporet,
bedømmes som normalt, hvorefter det kun er det manglende del af sporet, som hundeføreren
tilbydes omspor i, for at undgå at hundeføreren bliver ringere stillet end uden omspor. Efter en
drøftelse af problemstillingen har DPU taget til efterretning, at overdommeren ud fra en konkret
vurdering er i sin gode ret til at vælge den løsning, der vil være mest retfærdig for hundeføreren set
i relation til, hvad der var tilstødt på det første spor.
Klasseleder Erik Jensen, Vinderklassen, DM 2018 havde forespurgt om muligheden for
dispensation til alder på gerningssted på op til 24 timer. HB mente, at det krævede en
programændring, hvorfor HB ikke ønskede at give dispensation.

9:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Normalt er det svært at skaffe stof til bladene, der udkommer i december, januar og februar måned.
Områderedaktørerne havde sammen med lokalredaktørerne gjort et stort stykke arbejde for at
indsamle stof til bladet i disse måneder. Stor tak til alle for at gøre dette.

10: Eventuelt
Bent Preben takkede for samarbejdet.
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11: Berammelse af næste møde
Torsdag den 7. juni kl. 10.00 i området omkring La Landia / Billund. Nærmere tilgår i forbindelse
med indkaldelsen.
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