Dansk Politihundeforening
Arbejdsudvalgene

Referat af AU-møde, sektion 1 og sektion 2, afholdt den 7. juni
2014, i Skovbo Afd.’s klubhus.

Tilstede var et samlet AU fra sektion 2. Fra sektion 1 havde Mads
S. Christensen meldt afbud.

Dagsorden:

1 : Generel orientering v. Bo Rasmussen, herunder





Unghundekonkurrencerne
Oprykningskonkurrencerne
DM-udtagelserne, godkendelse af opgaverne
DM i Nykøbing F, godkendelse af opgaverne samt arealerne

2 : Opfyldning af deltagere i klasserne ved DM
3 : Snyd vedr. opgaverne til oprykning og DM udtagelser
4 : Overdommergerningen
5 : Indberetning af nyuddannede figuranter til AU

6 : Figurantuddannelse for sek. 1
7 : Revidere vejledning for områdeledere
8 : Udvalg der skal revidere figurant-uddannelsesmaterialet
9 : Møde med områdelederne
10: Regler for pokaler til officielle konkurrencer
11:Sektionsmøde
12: Evt. – herunder indlæg fra Søren Bjeverskov.

1:
Omkring unghunde stævnerne har alle område sendt resultater ind .
I forbindelse med dette års oprykningskonkurrence i K-klassen, var fig. i
underingsbanen placeret siddende i en parkeret bil med åben dør. AU opfordrer til
ikke at bruge denne mulighed igen, da forsikringsforholdene omkring evt. skade på
bilen ikke er afklaret og formentlig vil der ikke blive udbetalt erstatning, da skaden
er påregnelig. Herudover igen en opfordring til kun at bruge genstande, der er
almindelig forekommende.
Opgaverne til dette års DM vil blive godkendt af Leif Udengaard og Axel Ahm. Der er
gode arealer på og omkring Orupgaard gods. Der ser ud til at være styr på tingene.
Der er dog en opgave omkring øvelse 11-figurant. AU finder to øvelse 11 figuranter.

2:
Der var en god snak omkring den skrivelse, udvalgene havde modtaget fra Jørgen
Weinkouff. Omkring tankerne i forbindelse med DM og patruljeklassen, forudser AU
problemer for sektion 1 især. Omkring tankerne om at lave konkurrencer uden
øvelse 10 og 11, var en samlet AU enige om, at det er nødvendigt at fastholde vores
program i alle officielle konkurrencer. Det står naturligvis
lokalforeningerne/områderne frit for, at lave lokale konkurrencer uden disse
øvelser. Måske man i lokale konkurrencer kan lukke mere op for hunde uden

stamtavle. Naturligvis forudsat at de i øvrigt opfylder betingelserne for at være
medlem at vores forening.
Med hensyn til den situation, at sektion 1 ikke altid kan fylde alle deres pladser op til
DM, var der enighed om, at der skal fyldes op til max. antal deltagere i hver klasse, i
alt 48 stk. til DM.

3:
I forbindelse med dette punkt blev det indskærpet, at lodtrækning om
startrækkefølgen til officielle konkurrencer altid skal ske på dagen om morgenen.
Som eneste undtagelse er naturligvis DM, hvor lodtrækningen altid sker om
fredagen.
Herudover vil der fremadrettet til DM & DM udtagelserne være en følgeskrivelse,
hvoraf muligheden for at vende hhv. øvelse 7, 8 og 9 vil blive nævnt.

4:
Set i relation til ovennævnte punkt, skal overdommeren være mere opmærksom på
muligheden for snyd og måske være med til at ”styre” enkelte HF mere!
Det er til enhver tid overdommerens ansvar at tilse om konkurrencen bliver afviklet i
henhold til de udsendte opgaver og efter de gældende regler.

5:
Opfordringen er meget enkel. HUSK DET VENLIGST! I øvrigt burde det blive
nemmere med vores nye kommende EDB-system. God fornøjelse.

6:
AU sektion 1 undersøger problemets størrelse og iværksætter passende initiativer.

7:
Der skal revideres lidt i vejledningen. Der er jo ikke mere noget der hedder
nedrykning ligesom der skal revideres vedr. nogle datoer. Bo fremsender til
godkendelse via Leif Udengaard.

8 : Bo tilskriver områderne om emner.

9 : Der vurderes ikke at være behov pt.

10: Au enige om at fastholde nuværende ordning – også set i lyset af, at der
tydeligvis er stor opbakning til ordningen i lokalafdelingerne.

11: På hovedforeningens hjemmeside er der indkaldt til de ordinære sektionsmøder
i forbindelse med DM. Indkaldelsen er ligeledes blevet bragt i Politihunden.
Jan Verner genopstiller til formandsposten for AU I.
Bo genopstiller IKKE til formandsposten for AU II. Bo har været formand i 8 år og
samlet siddet i AU de sidste 11 år hvorfor han mener, at der skal nye og friske
kræfter til. Jan Lindegaard indvilgede i at stille op til formandsposten, men det
indebærer, at der skal findes et nyt medlem til AU II. Jan Lindegaard og Didde går i
”tænkeboks” med hensyn til emner.
På HB mødet den 20. maj meddelte hovedkasserer, Poul R. Jensen og
stambogsfører, Leif Udengaard, at de ikke genopstiller til deres respektive poster
ved repræsentantskabsmødet i 2015. Et samlet AU vil gerne takke Poul og Leif for
deres mangeårige og solide indsats for Dansk Politihundeforening.
Søren Bjeverskov, som er suppleant til HB for sektion I, har indvilget i at stille sig til
rådighed som HB medlem for sektion I i stedet for Leif Udengaard. Funktionen som
stambogsfører har Sten Holst indvilget i at overtage.
Bo har tilbudt at stille sig til rådighed til posten som hovedkasserer efter Poul R.
Jensen.

12:
Sandbjerg 2015? AU tror ikke på tilstrækkelig opbakning. De sidste gange seminaret
har været afholdt, har det været nødvendigt at gå ud i områderne for at søge
tilstrækkeligt med deltagere.
Der er tilgået AU en skrivelse omkring en bruttotrup for øvelse 11-figuranter.
Forfatteren tilskrives af Søren Bjeverskov.
AU foreslår at 1. april bliver en samlet dato for oplysning om såvel overdommere
som tilrettelæggere til udtagelsen til DM.
I forhold til Avlskåring er det absolut nødvendigt, at hundens chipnr. fremgår af
såvel godkendelses- som kåringsbeviset. Chipnr. skal fremover fremgå af beviset. I
øvrigt skal kåringsmanden altid kontrollere chipnr.
Der har været afholdt en opfølgning på instruktøruddannelsen. De mundtlige
tilbagemeldinger har været, at kurset har været rigtig godt som repetition, hvor de
fremmødte kunne få lidt større sikkerhed i deres virke. Der manglede til gengæld lidt
nyheder for dem der havde været med før til lidt vider udvikling af konceptet. Der
mangler evalueringsskemaer i forbindelse med kursets afslutning.
AU har den klare holdning, at det er vigtigt for PHF, at vi har en samlet
instruktøruddannelse, som også bliver bakket op af områderne. Bo følger op på
sagen.

AU drøftede også muligheden om der ikke kunne laves de samme restriktioner som
ved for sen indberetning af medlemmer til hovedkasser. Af for sen indberetning af
overdommere og tilrettelæggere til AU ved oprykning og DM udtagelserne.
Datoerne for indberetning af overdommere og tilrettelæggere skal derfor også
ændres.
Altså for sen tilmelding uden forudgående aftale med AU = INGEN TILSKUD FRA
HOVEDFORENINGEN

For referat
Jan Verner Larsen

