DANSK
POLITIHUNDEFORENING
Områdeinstruktørseminar
Tid og sted
Første del afholdes 11/12/13 november 2022 på Politihundeskolen i Farum. Fredag
fra kl. 17 til søndag ca. kl. 13.
Anden del afholdes samme sted i tiden 31. marts til 2. april 2023. Ligeledes fredag
fra kl. 17. til søndag ca. kl. 13.
Formål
Formålet med kurset er grundlæggende via områdeinstruktørerne at styrke
lokalforeningernes instruktører. Håbet er at lokalforeningerne hermed med et højt
niveau kan fastholde eksisterende medlemmer og med samme begrundelse kunne
tilbyde en god trænerstab til nye medlemmer.
Det er ligeledes tanken at områdeinstruktørerne kan bruges som hjælp til indlæring
og problemløsning i lokalforeningerne, som assistance og sparringspartnere for de
lokale instruktører, samt på sigt at deltage i uddannelsen på områdeplan af de lokale
instruktører. Ligeledes at understøtte den uddannelse, der allerede foregår i nogle
områder.
Målgruppe/forudsætninger
Målgruppen er 2 områdeinstruktører fra hvert område. Der forventes en vis rutine
som instruktør og der er en forventning om, at de pågældende har lyst og vilje til at
tage initiativ i funktionen via samarbejde med lokalforeningernes instruktører og selv
danne et netværk.
Områdelederne inviteres også med som observatører, så de har mulighed for at holde
sig orienteret.
Beskrivelse af kurset
Kurset er delt i 2. Første halvdel afholdes på Politihundeskolen i efteråret 2022. Der
vil være undervisning i det grundlæggende flokforhold/lederskab v. Søren
Bjeverskov, undervisning i Politihundeskolens træningsprincipper/indlæringsmetoder
i såvel teori som praksis med instruktører fra Politihundeskolens Begynder- og
Grundlæggende politihundekurser, introduktion til indlæring i afståelse for stop samt
undervisningspsykologi. Hertil kommer en lille overraskelse.
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Anden halvdel afholdes ligeledes på Politihundeskolen – i foråret 2023. Her vil Jens
Frank fra SWDI være underviser. Nærmere program herom følger.
Grundet kursets opbygning vil det ikke være muligt at skifte instruktører fra første til
anden del. Ligeledes er det tanken at kursisterne medbringer egen hund, der bruges i
den praktiske træning. Hunden kan overnatte på Politihundeskolen. Områdelederne
deltager ikke med hund.
Tidligere Danmarksmester Sten Holst har tilbudt at stå for forplejningen.
Tilmeldingsfrist er 1. oktober til næstformanden.
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