DANSK POLITIHUNDEFORENING

DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET
KELD ANDERSEN – CARSTEN S. HANSEN – VILLY SKAARUP
Tlf.: 28718683 – 29248873 - 26523676
E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk

Den 13.10.2013
Til Hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening.
Hermed fremsendes forslag til ændring af kåringsprogrammet med anmodning
om, at forslagene må blive fremsat til vedtagelse på førstkommende
repræsentantskabsmøde.

Forslagenes baggrund og motivering:
Ved det seneste kåringsmandsmøde i Nyborg maj 2013 fremsatte flere kåringsmænd
forslag til ændringer af kåringsprogrammet af praktisk karakter.
Ønskerne går på at afskaffe visitation i øvelserne 9 + 10 og at afslutte dem som i
konkurrenceprogrammets øvelse 11. Det dobbelte anråb ønskes erstattet af et enkelt,
som i konkurrenceprogrammet. Ønskerne motiveres blandt andet som herunder.
Det vil være naturligt og i overensstemmelse med ”en rød tråd” at udføre øvelserne
som konkurrenceprogrammets øvelse 11.
Visitation i forbindelse med kåringer ses ofte udført noget halvhjertet, hvor HF
klapper figuranten et par gange på armen medens han er mere optaget af at holde øje
med sin hund.
Der er enighed blandt samtlige kåringsmænd og DPU om forslagets indhold og
fremsættelse.

Forslag til ændring af kåringsprogrammets øvelse 9 og 10.
Øvelse 9:
Andet afsnit, 2. sætning: Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen,
hvorefter hunden sendes på stop.
Ændres til: Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter
hunden sendes på stop.
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Sidste afsnit, 3. og 4. sætning: Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og
visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til
kåringsmanden. Stokken skal afleveres til kåringsmanden.
Ændres til: Føreren skal efterfølgende foretage afvæbning og anholdelse af
personen, hvorefter føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen ”på plads”
får sin hund på plads. Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter
øvelsen er slut. Stokken afleveres til kåringsmanden,
Øvelse 10:
Andet afsnit, 2. sætning: Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen,
hvorefter hunden sendes på stop.
Ændres til: Føreren skal med hunden i line anråbe personen en gang, hvorefter
hunden sendes på stop.
Andensidste afsnit, 3. og 4. sætning: Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse
og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til
kåringsmanden. Pistolen afleveres til kåringsmanden.
Ændres til: Føreren skal efterfølgende foretage afvæbning og anholdelse af
personen, hvorefter føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen ”på plads”
får sin hund på plads. Kåringsmanden kommanderer ”linen på” og ”tak”, hvorefter
øvelsen er slut. Pistolen afleveres til kåringsmanden.
For DPU.
Keld Andersen.

