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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
mandag den 12. juni 2017 kl. 10.00 i Slagelse PH’s klubhus
Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Jan Lindgaard, Jan Verner Larsen, Erik
Goth-Eriksen og Palle Lorentzen fra HB.
Mads Skorup, Benny Lund og Didde Riber fra AU
Axel Ahm, Carsten S. Hansen og Ville Skårup fra DPU.

1:
Meddelelser fra formand
Velkommen til Palle, som nyt HB- medlem.
Tillykke til sektion I med Det Nordiske Mesterskab for hold.
Chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, Fyns Politi har indvilget i at opstille som formand ved næste års
repræsentantskabsmøde. Han vil blive indbudt til DM i Randers for at få et nærmere kendskab til
foreningen.

2:
Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Bladaftale: Processen frem mod en ny aftale blev debatteret. Indtil nu har kun område 2 fremsendt
deres bud på fremtiden. Jørgen udsender rykker til de øvrige områder.
Der er enighed i HB om at fastholde den trykte udgave, men HB vil ikke lægge sig fast på, hvor
mange udgivelser, som skal være i trykt form. Det må økonomien samt ønsket fra medlemmerne
afgøre. Et godt bud er 4-6 trykte udgivelser, samt 4-6 elektroniske udgivelser.
Udbudsrunden pågår august/september. Bent Preben og Jørgen udfærdigeer udbudsmateriale.
De elektroniske udgivelser vil fremadrettet blive udsendt i PDF format via mail. Da vores
medlemskartotek ikke er ajourført med mailadresser på alle vores medlemmer sender Jørgen til
områdelederne – sektion 2, som sender videre til respektive lokalafdelinger, som herefter har
ansvaret for distribution til medlemmerne.
PDF versionen giver også mulighed for at kopiere eksemplarer til klubhuset, ligesom det er muligt
at gemme til eftertiden.
Medlemskartotek:
Jfr. stambogsføreren kører opdatering med kåringer uden problemer.
Der er nu også styr på 1/2 og 1/1 oprykninger i systemet.
Inden DM udtagelserne bliver der lavet et felt, hvor der skal sættes et ”flueben”, når konkurrencen
er slut, og hovedlisten er godkendt af overdommer. Herefter kan der ikke rettes i hovedlisten, og
den tildelte rolle slettes automatisk. Bo og Tine kan stadig rette, hvis der opstår behov.
Konkurrenceleder/tilrettelægger skal være dommeruddannet for at hovedlisten kan dannes,
ligesom det er vigtigt, at figurantlisten er opdateret.
Både resultater og hovedlister vil fremadrettet være tilgængelig på hjemmesiden.
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Det er besluttet, at der IKKE vil blive ændret i hovedlisten, således at startnumre kan skrives ind
efter lodtrækning. Det betyder, at HF først kan skrives ind efter lodtrækning. Dommer og figuranter
kan stadig indtastes inden.
Der er endvidere tilgået flere forslag til forbedringer af medlemskartoteket vedr. statistik, rettelser
af indmeldelsesdatoer samt et ønske om, at dommer- og figurantfortegnelse ligeledes er med på
hovedlisten på hjemmesiden.
Disse er nedprioriteret.
Det er vigtigere, at alle bliver fortrolige med systemet, hvilket p.t. ikke er tilfældet, ligesom
ændringer/udbygninger skal være til gavn for de mange, og ikke kun for de få, som evt. har et ønske
om at kunne trække statistikker eller andre oplysninger af enhver art.
Det primære for medlemssystemet er indmeldelser/udmeldelser/overflytninger, opdateringer af
kåringer samt hovedlisterne til officielle konkurrencer.
Forslag/ønsker til medlemssystemet skal fremsendes til sekretariatet, hvorefter de tages med på
førstkommende HB møde.
DM 2016: Birger Christensen, Vendelbo PH havde fremsendt dele af deres evaluering af DM.
Den fremsendte ”del evaluering” er udelukkende kritikpunkter, som HB tager til efterretning, men
som HB ikke fuldt ud er enige i.
Fra HB’s side virker enkelte kritikpunkter mere som manglende indsigt i afholdelse af et DM,
ligesom andre kritikpunkter kan skyldes mangelfuld kommunikation internt i styregruppen.
HB udbeder sig hele evalueringsrapporten, således at både positive og negative læringspunkter kan
indgå i fremtidens afholdelse af DM.
Jørgen svarer Birger Christensen.
DM 2017: Jørgen og Bo var den 28. marts til møde med Vivi og Tina fra styregruppen, ligesom Bo
den 5. juni deltog i møde med Styregruppen og klasselederne på Motel X, hvor indkvartering og
hovedstandplads blev besigtiget. Der er indgået aftale med SOS om stævneprogram. Klasselederne
har arealerne på plads, ligesom forbrug af dommer/figuranter er godkendt.
Godkendelse af opgaver/arealer/genstand ved DPU.
Umiddelbart er der styr på arrangementet. Åbning og fotografering bliver på hovedstandpladsen,
hvor hver enkelt HF og hund vil blive præsenteret.
En del af overskuddet fra DM vil gå til en ” medhjælperfest”. Den resterende del af overskuddet
tilfaldet hovedforeningen.
Prisen for fuld ophold er nedjusteret fra kr. 2.375 til kr. 2.200.
Det blev aftalt, at der fremadrettet ikke bliver bestilt banner med årstal og navn på arrangør, idet
de ikke kan genbruges. Erik bestiller 1 flag og 2 bannere ekstra, således at vores beholdning bliver
på 2 flag og 4 bannere.
DM 2018: Der er indgået aftale med La Landia i Billund, hvor der bliver indkvartering i hytter.
Som udgangspunkt i 8 persons hytter, hvor hver DM deltager får sit eget rum/værelse – dvs. 4 DM
deltager pr. hytte.
Pris for fuld ophold endnu ikke tilgået.
DM 2019: Område 4 har takket nej. Der arbejdes videre med andre interesserede.
Til gengæld har Fyn budt ind på DM i 2020, hvilket de straks fik tildelt.
Peter E. Jensen, som er formand i Aarhus PH samt medlem af Rottweilerklubbens PH udvalg
havde fremsendt en anke over, at bl.a. Horsens PH på deres hjemmeside havde anført, at
Rottweilerhunde ikke kunne deltage på lydighedshold. Peter anførte i sin skrivelse, at Rottweiler er
på listen over hunde, som kan kåres i PH uden dispensation.
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HB er enige i, at det ikke er tilladt for en PH afdeling af nægte racen Rottweiler, som deltager på
lydighed-/hvalpehold eller i forbindelse med medlemskab af Dansk Politihundeforening, idet
Rottweiler er anførte på listen over hunderacer, som kan kåres i DPH uden dispensation.
De implicerede parter tilskrives af Jørgen.

3:
Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstal d.d. 1760 mod 1805 den 22. juni sidste år.
Tilskud fra Rigspolitiet og bladpuljen er modtaget.
Regnskabet følger budgettet fint med et lille overskud.

4:
Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab 2017 for Politihunde blev afholdt i området omkring Brædstrup med
indkvartering på Pejsegården, som var en meget positiv oplevelse, og som varmt kan anbefales.
Danmark vandt endelig igen Nordisk Mesterskab for Hold.
Kim Wiboe blev nordisk mester hos Narkotikahundene, hvor Carsten Iversen blev nr. 3.
Hos patruljehunden blev Johnny Klærke en flot nr. 2, mens Jørgen Weinkouff blev nr. 4.
Herudover vandt Kim gerningsstedsøg samt lager- og skabsøg. Carsten vandt spor, mens Johnny
vandt gerningsstedsøg.
Udtagelseskonkurrencer. Opgaverne, som udfærdiges af område 2 ved områdeleder Allan
Jørgensen, bliver rettet af Axel Ahm.
Gr 3 konkurrencer bliver desværre kun afholdt i område 5 og 6, selvom andre områder er blevet
opfordret.

5:
Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Udtagelseskonkurrencer: Område 2 ved Carsten Hansen har udfærdiget opgaverne, som bliver
rettet af Axel Ahm.
Overdommer/tilrettelæggere er endnu ikke på plads, idet Jan kun har modtaget fra ca. halvdelen af
områderne.
Oprykningskonkurrencer: Meget få stillede i foråret. For at få flere til at stille, var det måske en
ide, at man inden konkurrencen oplyste, at man vil havde en oprykning eller ej.
Der var ikke tilslutning til forslaget.
Øv. 11 figurantuddannelse: I øst bliver den afholdt den 8. juli for områderne 5,6 og 7. Ca. 20
deltagere tilmeldt. Torben Alrik og Jan Lindgaard er tilrettelæggere. I vest bliver det i september
med Per Skjøtt, som tilrettelægger evt. sammen med Torben og Jan.
Der planlægges for en årlig vedligeholdelse samt krav om deltagelse i mindst 1 konkurrence hvert
andet år for at kunne bruges i officielle konkurrencer.
Seminar: Bo har et ønske om afholdelse af seminar / temadag for formænd og kasserer for general
info samt brug af medlemskartotek og hovedlister. Det kan evt. kombineres med andet uddannelse.
Jan og Bo aftaler nærmere.

3

DANSK
POLITIHUNDEFORENING__________________
Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf. 86 41 87 34 - 51 80 87 34
E-mail: sekretariat@danskpolitihundeforening.dk

6:
DPU orienterer
Dispensation til at en hundefører kan anvende sele i øvelserne 10 og 11, idet den pågældendes
hund midlertidig lider af en luftvejslidelse. Dispensationen, som er gældende i 1 år, er sket efter
indstilling fra både lokalafdeling og område, ligesom dyrlæge har udtalt, at lidelsen er midlertidig,
og at hunden kan trænes uden at blive påført ubehag. Det skønnes, at anvendelsen af sele ikke giver
en konkurrencemæssig fordel.
Dispensationen skal medbringes under konkurrencer og er gældende indtil d. 1. november 2017.
Vedligeholdelse og dommeruddannelse på Bornholm er afholdt af Axel.
Godkendt liner: DPU havde modtaget forespørgsel om hvad der menes i øv. 10, hvor det er anført,
at hunden skal være tilkoblet på normal måde. Forespørgslen gik bl.a. på, om ”kvikudløser” er
tilladt.
DPU udtaler: Tilkoblet på normal måde forstås en almindelig karabinhage, som dem der er
monteret ved køb af en almindelig line. Brug af ”hurtigudløsere”, linen lagt dobbelt omkring
halsbåndet, samt blot at have fat i halsbåndet er ikke foreneligt med den almindelige opfattelse af
”koblet på normal måde som ved lineføring.

7:
Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Det ser igen meget fint ud med stof/indlæg. Med undtagelse af område 5 kommer den aftalte
stofmængde,

8:
Eventuelt
Ingen emner

9:
Næste møde.
Fredag den 22. september 2017 kl. 0900 på Motel X i Randers. Kun HB, redaktør og formand for
DPU.

p. f. v
Jørgen Weinkouff
Sekretær

4

