
Referat fra sektionsmøde sektion 2 

 

Fuglsøcentret d. 24/9 2022 

 

1. Valg af dirigent: 

 

Jens Enggaard, Svendborg foreslået og valgt 

 

 

2. Valg af referent: 

 

Tina Kværnø 

 

3. Valg af stemmetællere: 

 

Følgende blev foreslået og valgt: 

Anja Thomsen, Bornholm 

Carsten Svendsen, Vendelbo 

Anita Alrik, Skovbo 

 

4. Udvalgsformand fremlægger beretning om sektionsarbejde 

 

(Tallene skrevet med blåt er 2021 tal.) 

 

Dansk Politihundeforening består i dag af 52 lokalafdelinger.  

 

Medlemstallet for Dansk Politihundeforening er p.t. 1767 (1801) medlemmer fordelt således at der 

er 99 (99) sek. I medlemmer og 1487 (1518) sek. II medlemmer og 121 (123) passive medlemmer. 

Det er en tilbagegang på 34 medlemmer i forhold til sidste år. 

 

Der er i skrivende stund i 2022 kåret 50 (41) hunde i Dansk Politihundeforening. (midt sep. 2022) 

 

Danmarksmesterskabet for Dansk Politihundeforening blev i 2021 afholdt af HB, hvor der var 

hovedstandplads ved Falck i Ringsted. De mange spændende opgaver foregik i lokalområdet. 

Indkvarteringen var på Scandic Ringsted. 

 

HB. Ved Sten Holst som tovholder havde lavet et stort stykke arbejde forud og op til dette DM. 

De tre klasseledere samt deres assistenter havde lagt et stort og godt stykke arbejde i at lave nogle 

gode og spændende opgaver til DM. 

  

Lørdag den 5. marts 2022 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 2022 var udarbejdet af Erik Jensen og Jørgen 

Rasmussen, område 3.  

  

 



Der deltog 20 (19) sek. II hundefører i kriminalklassen.  

Der deltog 37 (44) sek. II hundefører i patruljeklassen.  

 

Opgaverne til DM udtagelserne i sek. II 2022 var udarbejdet af Svend-Erik Langhoff fra område 5. 

 

Der deltog 14 (11) hundefører i vinder klassen for sek. II. Højeste point 227,3 - laveste 190,1 point. 

Der deltog 34 (38) hundefører i kriminalklassen for sek. II. Højeste point 222,6 - laveste 131,6 

point. 

Der deltog 57 (62) hundefører i patruljeklassen for sek. II. højeste point 227,7 - laveste 130,7 point. 

 

Så har der været afholdt fælles øvelse 11 mønstringer både for øst og vest Danmark. Samlingen 

forgik over en weekend D. 27+28 maj på Hampen camping. Det var dejligt at se så mange 36 deltog  

og 34 bestod. 

En stor tak til instruktørerne som var Torben, David, Peder og Steen og ikke mindst til Vivi som 

stod for forplejning. 

 

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 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af udvalgsmedlemmer i henhold til vedtægterne 

 

Jan Lindgaard er på valg ønsker genvalg. Jan Skov, Korsør afdeling bliver foreslået som kandidat. 

Der laves skriftlig afstemning. 

 

Der er 130 stemmeberettigede. 

 

Resultatet blev: 

 

39 stemmer for Jan Lindgaard 

88 stemmer for Jan Skov 

3 blanke stemmer. 

 

7. Valg af suppleant 

 

Rene Lindgaard ønsker genvalg og blev genvalgt 

 

8. Meddelelser om valg af områdeledere og suppleanter 

 

Der henvises til foreningens hjemmeside hvor disse er opdateret. 



 

Eventuelt: 

 

Henrik Buchart Brovst: I vores program står der, at der skal være 3-5 glam før man får tilladelse til 

at gå frem til hunden på rundering. Det er ikke kutyme man får lov at gå frem efter 1 glam. Bliver 

det ændret hvis det er tiltænkt? 

 

Axel Ahm: Det er nok med et glam, så skal man begive sig afsted. Mig bekendt står der ikke nogen 

steder at der skal være mindst 3 glam. 

 

Jan Lindgaard takker for et godt sektionsmøde og der råbes et leve for vores forening. 

 

 

 

 

 

 


