Stemmetællere:
Claus Lange og Keld Breiner
Formandens beretning:

Beretning for arbejdsudvalget sek. II 2013.

Dansk Politihundeforening består i dag af 52 lokalafdelinger.

Medlemstallet for Dansk Politihundeforening er p.t. 1910 (1947) medlemmer fordelt
således at der er 115 (126) sek. I medlemmer, 1675 (1697) sek. II medlemmer og 120
(124) passive medlemmer.
Det er en lille tilbagegang på 37 (+9) medlemmer i forhold til sidste år.

Der er til dags dato i 2013 kåret 57 (65) hunde i Dansk Politihundeforening.

Skovbo var igen (sidst var i 2008) arrangør af Danmarksmesterskabet for Dansk
Politihundeforening 2012. Opgaverne foregik i Køge og omegn. Indkvarteringen var på
Hotel Hvide Hus i Køge.
Skovbo afdelingen havde lavet et kæmpe stykke arbejde forud og til DM.
De tre klasseledere samt deres assistenter havde lagt et stort arbejde i at lave nogle
gode og spændende opgaver til DM.

Den 2. marts 2013 var der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk
Politihundeforening. Mødet blev afholdt på Vissenbjerg storkro.
Referatet har været bragt i Politihunden.

Opgaverne til oprykningskonkurrencerne i 2013 var udarbejdet af Carsten Svendsen
Dronninglund afd. område 1.

Der deltog 22 (22) sek. II hundefører i kriminalklassen.
Der deltog 60 (45) sek. II hundefører i patruljeklassen.

Opgaverne til DM udtagelserne i sek. II 2013 var udarbejdet af Hans Hartvig Jessen
Nykøbing Falster afd. område 5.
Der deltog 18 (-1) hundefører i vinderklassen for sek. II. Højeste point 223,0 laveste
148,0
Der deltog 33 (-1) hundefører i kriminalklassen for sek. II. Højeste point 221,5
laveste 147,1
Der deltog 72 (+9) hundefører i patruljeklassen for sek. II. Højeste point 228,5
laveste point 151,1
(Tallene skrevet med rødt er 2012 tal.)

Det årlige seminar i Sandbjerg lejeren var planlagt fra d. 15. – 17. marts 2013.
Sandbjerg seminariet blev desværre igen indenfor kort periode aflyst pga. manglende
tilmeldinger.
Sandbjerg 2013 skulle have været et seminarium baseret på en optimering af
figurant uddannelsen..

Sluttelig vil jeg takke hovedbestyrelsen, dommer og programudvalget, områdelederne
og repræsentanterne, redaktøren, Arbejdsudvalget sek. I samt Jan og Svend Erik,
fra arbejdsudvalget sek. II. for et godt samarbejde i det forløbende år.

Formand arbejdsudvalget sek. II.
Bo Rasmussen

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag
Valg af udvalgsrepræsentanter i arbejdsudvalget:
Følgende ønskede at stille op:
Ditte Riber, Svendborg og blev valgt med 95 stemmer.
Jan Lindegård, Frederiksværk og blev valgt med 108 stemmer.
Svend Erik Hansen, Maribo fik 33 stemmer.
Valg af suppleant:
Svend Erik Hansen, Maribo blev foreslået og valgt.
Meddelelser om valg af områdeledere:
Står på hjemmesiden.
Eventuelt
Gorm Nyk F.: Skal vi ikke give Svend Erik en hånd for arbejdet. Bo takker for Svend Erik for
samarbejdet og ønsker tillykke med valget til Ditte.
Bo Rasmussen: fortæller, at AU for næste år har ændret proceduren for udvælgelse af
dommere og fig. Til DM.
Området har til næste år 4 pladser de kan råde over. Her kan de selv udvælge
dommere/figuranter fra området, der skal deltage ved DM. AU har nogle krav de skal opfylde.
Så det er fremover ikke Områdeleder og områderepræsentant fra sek .1+2, der er udvalgt.
Begrundelsen for ændringen:
Området har ikke rigtig kunne fylde op med repræsentanter og på denne nye måde vil man
højne standarten for dommer/fig.
Mette Sofie, Skive: Hvad med øv 10+11 fig. Har i tænkt over krav der. Bo svarer at det
udvælges af AU.
Martin Vollert: Bliver der stadig udvalgt dommer/fig. fra hundefører som stillede i
udtagelsen?

Bo: Ja man vil kigge fra listerne, men ikke fra kronologisk rækkefølge.
Claus Lange Dronninglund: Er det rigtigt, at der skal tages 2 fra sek. 1 og 2 fra sek. 2. Jeg
forstår ikke at fordelingen er sådan!
Bo: Jeg håber at områdelederne udvælger dem, der er kvalificeret og hvis der ikke er nogen
fra sek. 1 så håber jeg, at man vælger fra sek. 2
Keld Breiner omr. 2: Hvad gør foreningen omkring den hundelov som nu er under
revidering. Hvad har foreningen tænkt at gøre?
Bo: Der er jeg svar skyldig. Der er ikke taget noget op til HB. Jeg vil tage det med til næste
hovedbestyrelsesmøde næste gang
Bo takker for god ro og orden

