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REFERAT
HOVEDBESTYRELSESMØDE
Fredag den 28. september kl. 09.00 på Birkestien ved Lalandia Billund

Fremmødte: Lars Bræmhøj, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen,
Jan Verner Larsen, Palle Lorentzen, Søren Bjeverskov og Erik Goth-Eriksen fra HB.
Axel Ahm fra DPU samt redaktør Tina Kværnø.

1: Meddelelser fra formand:
Statsskove: Skov- og naturstyrelsen har efter møde med vores formand valgt at sidestille træning
igennem Dansk Politihundeforening med træning af hunde fra Politiet. Forudsætningen er dog, at
der er en uniformeret repræsentant tilstede, som har ansvaret for brugen af tilladelsen. Formanden
får afklaret med Skov- og naturstyrelsen, hvordan det rent praktisk skal udmøntes.
HB besluttede, at ovennævnte mulighed indtil videre kun gælder for konkurrencer og ikke den
daglige træning.
Den daglige træning skal fortsætte under de nuværende aftaler - herunder bl.a. booking af
hundetræning på Skov- og naturstyrelsens hjemmeside.

2: Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
Vaccination - Henvendelse fra et medlem, som undrede sig over, at der i DPH’s vedtægter ikke er
anført, at hunde, som træner og konkurrerer i Dansk Politihundeforening, skal være vaccineret.
HB har ingen planer om at indføre et vaccinationskrav i DPH’s vedtægter.
HB opfatter generelt medlemmer af DPH som ansvarlige hundeejere, der i egen interesse drager
omsorg for, at deres hunde er vaccineret efter de regler og anvisninger, som gælder på området.
Et vaccinationskrav vil give udfordringer i forhold til kontrol, registrering, gyldighedsperiode og
hvilke typer vaccinationer, som skal være omfattet. HB har også en forventning om, at de enkelte
lokalafdelinger har kontrol med, at især hvalpe og hunde på lydighedshold er vaccineret. Der er
intet til hindrer for, at den enkelte lokalafdeling indfører krav om vaccination.
Medlemmet tilskrives ved sekretæren.
Øre- og halekuperede hunde - Henvendelse fra medlem, som ønskede oplyst, om anførte hunde må
deltage på lydighedshold i DPH.
HB besluttede i 1996, da det blev forbudt at udstille (enhver fremvisning af hund med henblik på
præmiering af dens ydre eller dens brugsegenskaber) øre- og halekuperede hunde, at udelukke
anførte hunde fra træning i DPH.
Selv om loven giver mulighed for dispensation, hvis halen er blevet fjernet helt eller delvis på grund
af en skade, så er der indtil nu ikke givet en eneste dispensation, hvorfor HB for nærværende ingen
planer har om at ændre den beslutning.
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Det kan dog tilføjes, at der har været et forslag til ny dyreværnslov i høring. Det tyder på, at
Fødevarestyrelsen er indstillet på at ændre sin meget restriktive praksis i forhold til afslag på
dispensationer, idet der i bemærkninger til lovforslaget er anført, at det fremover er hensigten, at
det skal være muligt at meddele dispensation fra forbuddet, hvis der ikke kan herske tvivl om, at
kuperingen er udført af veterinære årsager.
Vagtvirksomhed - Henvendelse fra Sikkerhedsbranchen, som gjorde opmærksom på, at de som
brancheforening var blevet bekendt med, at lokalafdelinger under DPH har udbudt og udøvet
vagtvirksomhed uden af være autoriseret. De henviste bl.a. til artikel i Politihunden - Juli, hvor
Nykøbing F. PH efter deres opfattelse havde udøvet vagtvirksomhed på Døllefjelde Musse Marked.
Brancheforeningen havde desuden et par eksempler på, hvor lokalafdelinger havde udbudt
vagtvirksomhed til bl.a. motorløb.
Brancheforeningen, som blev telefonisk kontaktet, fik oplyst, at DPH har et generelt forbud mod at
lokalafdelinger bruger hunde i forbindelse med koncerter, markeder og lignende, hvorfor anførte
hændelser blev beklaget. Brancheforeningen har øget fokus på området, og de har politianmeldt
flere lignende tilfælde. De har endnu ikke anmeldt forhold begået af lokalafdelinger under DPH, og
det blev aftalt, at de ville afvente DPH’s undersøgelse af sagen.
Nykøbing F. var ikke klar over, at HB ikke tillod at have hunde med til anførte arrangementer.
De mente ikke, at det arbejde, som de havde udført i forbindelse med Døllefjelde Musse Marked,
krævede autorisation. Det var ulønnet arbejde, hvor de sammen med andre foreninger efterfølgende
fik udbetalt en del af overskuddet, ligesom arbejdet bl.a. bestod af rengøring, opsyn m.m. Hundene
blev udelukkende anvendt på telt- og markedspladsen uden for ”åbningstiden”, hvor der ikke var
besøgende på pladsen. De oplyste desuden, at de havde overtaget opgaven fra
Schæferhundeklubben, og hvis de ikke må påtage sig opgaven til næste år, vil opgaven blive løst af
en anden hundeforening, hvorved Nykøbing F. mister en indtægt.
HB besluttede at opretholde forbuddet mod brug af DPH-hunde til anførte arrangementer, men HB
har samtidig den holdning, at DPH’s lokalafdelinger ikke skal stilles dårligere end andre
foreninger, hvorfor lovgivningen på området vil blive nærmere undersøgt.
DPH’s logo - HB var blevet kontakt af flere medlemmer, som oplyste, at 2 lokalafdelinger havde
beklædning med DPH’s logo med orange skrift, hvilket ikke er i overensstemmelse med § 12, hvor
det bl.a. er anført, at DPH’s logo er rundt med hvid baggrund og sort tryk - dog vil det være tilladt
at anvende enten sort eller hvid farve/tråd på f.eks. tekstiler, så tekstilets farve bliver
baggrundsfarven.
De berørte lokalafdelinger kontaktet og fik indskærpet § 12, hvilket begge lokalafdelinger var
indforstået med.

3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet: 1816
Regnskab 2017: Følger stadig budgettet. Driftsoverskuddet vil blive tilbagebetalt til
lokalafdelingerne i februar måned.

4: DM 2018
Procedurer og arbejdsfordeling i forbindelse med protester, dommersedler/hovedlister, åbning,
præmieoverrækkelse m.m. gennemgået.
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5: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer - herunder Nordisk samarbejde
Opgaver til udtagelsen udfærdiget af Søren Bjeverskov. Rettet/gennemgået af Axel Ahm.
Tåstrup PH har fået tilgang af alle hundeførere fra København Vestegns Politi. Årsagen er, at de
ikke længere må træne omkring Politigården, hvorfor de anvender Tåstrup PH’s træningsbane.

6: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Ingen indlæg.

7: DPU orienterer
Opgaver til udtagelsen udfærdiget af Keld Stabell. Rettet/gennemgået af Axel Ahm.
Evaluering af udtagelseskonkurrencerne, hvor der i år var blevet ændret på ”arbejdsfordelingen”
mellem overdommer og tilrettelægger, ligesom der havde været mere end en skitse til spor og
gerningssted, samt mulighed for at flytte genstande på rundering.
Det have givet mere arbejde for overdommerne, men der havde kun været positive
tilbagemeldinger.
DPU er opmærksom på, at der fremadrettet ikke må være en ”rød tråd” de 3 klasser imellem, idet
det nok har været for gennemskueligt, hvilke genstande, der var i de enkelte klasser. Dog skal
sværhedsgraden stadig tilpasses de enkelte klasser imellem.
Klage - DPU havde modtaget en skrivelse fra en deltager til udtagelseskonkurrencen i
Vinderklassen. Den pågældende var generelt utilfreds med dommernes bedømmelser, idet der bl.a.
ikke blev trukket for tyggeri i apporten og ikke trukket for skævsidninger i lydighed, ligesom der
blev anket over, at en overdommer havde besluttet af flytte stedet for afdækning efter at
konkurrencen var begyndt.
DPU tilskriver den pågældende med, at dommerne skal dømme efter programmet, så det bliver så
ens som muligt på landsplan. DPU vil ikke anfægte overdommerens beslutning om at flytte
afdækningsstedet, selvom konkurrencen var begyndt, idet der ved siden af det oprindelige
afdækningssted blev afholdt et arrangement, som generede de deltagende hunde unødigt i
forbindelse med afdækningsøvelsen.
HB/DPU var blevet gjort opmærksom på 2 hændelser, hvor der var mistanke om, at overdommere
havde videregivet oplysninger om genstande forud for udtagelseskonkurrencerne.
Sagerne undersøgt af Axel Ahm og undertegnede.
I den ene hændelse var der intet der tydede på, at der var blevet videregivet oplysninger.
I den anden hændelse, hvor der var blevet videregivet oplysninger om genstande, blev det skønnet,
at ingen havde kunnet drage fordel af oplysningerne, idet det var almindelig forekomne genstande,
ligesom oplysningerne blev videregivet til personer, som ikke skulle stille i konkurrencerne.
DPU opfordrer til, at overdommere/tilrettelæggere er opmærksomme på deres adfærd og udtalelser
overfor andre medlemmer i forhold til genstande/øvelser.
Dommervedligeholdelseskurser er afholdt i alle områder med undtagelse af Bornholm.

8: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
Alle områder bidrager med stof - så ingen problemer med manglende stof.
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9: Eventuelt
Der arbejdes på, at de elektroniske udgaver af Politihunden udsendes via mail direkte til
medlemmerne fra medlemskartoteket, i stedet for via sekretariatet, områdelederne og
lokalafdelingerne.

10: Berammelse af næste møde
Søndag den 13. januar kl. 09.30 i Nyborg.

p. f. v.
Jørgen Weinkouff
Sekretær
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