
Referat fra sektionsmøde, sektion 2. Lørdag d. 25. september 2021 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

Jan Skov, blev foreslået og valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent: 

 

Tina Kværnø, Næstved foreslået og valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere: 

 

Følgende stemmetællere blev valgt: Lars Overgaard, Åbenrå og Claus Sørensen, Silkeborg 

 

4. Udvalgsformanden aflægger beretning om sektionsarbejde: 

 

(Tallene skrevet med blåt er 2020 tal.) 

 

Dansk Politihundeforening består i dag af 51 lokalafdelinger.  

 

Medlemstallet for Dansk Politihundeforening er p.t. 1801 (1807) medlemmer fordelt således at der 

er 99 (95) sek. I medlemmer og 1518 (1529) sek. II medlemmer og 123 (123) passive medlemmer. 

Det er en tilbagegang på 6 medlemmer i forhold til sidste år. 

 

Der er i skrivende stund i 2021 kåret 41 (34) hunde i Dansk Politihundeforening. (midt sep. 2021 ) 

 

Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening blev i 2020 afholdt af Silkeborg afd., hvor 

der var hovedstandplads på Gjern kulturcenter. De mange spændende opgaver foregik i 

lokalområdet. Indkvarteringen var på Søhøjlandet feriecenter. 

 

Silkeborg afd. Ved Vivi Hermansen som tovholder havde lavet et kæmpe arbejde forud og op til 

dette DM. 

Tros alle Covid 19 restriktioner der skulle tages højde for.  De tre klasseledere samt deres 

assistenter havde som lagt et stort og godt stykke arbejde i at lave nogle gode og spændende 

opgaver til DM. 

  

Lørdag den 6. marts 2021 var der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk 

Politihundeforening. Mødet blev afholdt på Scandic Odense. Referatet har været bragt i 

Politihunden og lagt ud på Hjemmesiden. 

 

Opgaverne til oprykningskonkurrencerne i 2021 var udarbejdet af Bo Rasmussen, 

område 2.  

  

 

Der deltog 19 (0) sek. II hundefører i kriminalklassen.  

Der deltog 44 (0) sek. II hundefører i patruljeklassen.  



 

Opgaverne til DM udtagelserne i sek. II 2021 var udarbejdet af Keld Andersen fra område 6. 

 

Der deltog 11 (23) hundefører i vinder klassen for sek. II. Højeste point 220,6 - laveste 181,0 point. 

Der deltog 38 (26) hundefører i kriminalklassen for sek. II. Højeste point 225,3 - laveste 143,2 

point. 

Der deltog 62 (58) hundefører i patruljeklassen for sek. II. Højeste point 229,0 - laveste 161,6 point. 

 

Så har der været afholdt øvelse 11 mønstringer både i øst og vest Danmark med Torben Alrik  

Som tovholder, det har været nogle gode samlinger, Vi har set en del nye ansigter til samlingerne 

Stor tak til Torben Alrik som tovholder på projektet. 

 

Til slut vil jeg takke hovedbestyrelsen, dommer- og programudvalget, områdelederne og 

repræsentanterne, redaktøren, Arbejdsudvalget sek. I samt John og Didde, fra arbejdsudvalget sek. 

II. for et godt samarbejde i det forløbende år. 

 

Formand for arbejdsudvalget sek. II. 

Jan Lindgaard 

 

 

Beretning blev godkendt uden kommentarer. 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg: 

 

• På valg er udvalgsmedlemmer sek.2 Didde Riber - er villig til genvalg. Ditte blev 

genvalgt. 

• På valg er udvalgsmedlemmer sek.2 John Hansen - er villig til genvalg. John blev 

genvalgt. 

 

7. Valg af suppleant 

 

Rene Lindhardt modtager genvalg og blev valgt 

 

8. Meddelelse om valg af områdeledere og områdeledererepræsentanter. Der henvises til 

hjemesiden. 

 

9. Eventuelt 

 

Jan Lindegaard håber på at øv 11 samlingen bliver til noget til foråret der kommer mere information 

ud i 2021.  

 



Jøren N. Knudsen, Brovst: Kommer der noget på skrift omkring øvelse 11? Er der noget som er 

ændret på øvelse 11? 

 

Jan Lindegaard: Det er fortsat ph stop som beskrevet i figurantuddannelses materialet.  

 

Steen Riewe Henriksen, Odense: Kommenterer programændringsforslag udsendt af DPU og oplyser 

at man kunne se på de andre øvelser som sektion 1 hundene har. Spor på hårdt underlag, ro i bil. 

Hvis man vedtager afståelse fra stop foreslår Steen at man tager beskrivelsen fra Sektion 1. 

 

Erik Goth-Eriksen, Skovbo: Skjult eller synligt ærme ved afståelse?  

 

Kent,  Åbenrå: Hvis man får vedtaget stop ændringer kommer det så ikke med i fig udd. Materialet? 

 

Axel Ahm, Østsjælland, Dommer og programudvalget: Vi tager Steens forslag med i 

overvejelserne, men der skal pointsættes så det kan bedømmes i konkurrence. Ro i bil og asfaltspor 

indgår ikke i overvejelserne. 

 

Kent, Aabenrå: I forholdt til mønstring. Det der var fokus på under mønstringen, det bliver ikke 

viderebragt over til dommerne. Det ønskes viderebragt til dommerne.  

 

Axel, Østsjælland, Dommer og programudvalget:: Der er ikke ændringer i øvelse 11, men hvis det 

kræver præcisering, så skal vi selvfølgelig øre noget.  

 

Steen Riewe Henriksen, Odense: Hvad skal der ligge til grund for at blive indstillet til 

dommeruddannelse?  Steen spørger til om man skal nedsætte kravet til indstilling til 

dommeruddannelse. 

 

Johnny Klærke, Ringsted: En ny hf kan præstere kravene på 1,5 år men forståelsen for programmet 

behøver ikke at kunne følge med. Så kravet om kun at skulle stille 2 gange i patruljekonkurrence 

mener han ikke er nok. 

 

Axel Ahm, Østsjælland, Dommer og programudvalget:: Det er en føler, der er sendt ud, om vi skal 

nedsætte kravene til indstilling til dommeruddannelsen. Vi ønsker at få flere dommer emner, men vi 

ønsker ikke at slækker på kvaliteten. 

 

Steen Holst-Christensen, Skovbo:  Det kan godt være man kan nøjes med mindre men man skal jo 

indstilles af foreningen.  

 

Steen Riewe Henriksen, Odense: Vi har i området b-dommere til at løse dommerudfordringer. Men 

vi trænger til nye friske dommere. 

 

Jan Skov, Opfordre til at få drøftet disse ting hjemme i klubberne/områderne. 

 

Formanden for arbejdsudvalget takker for et godt møde. Mødet afsluttes. 


