DANSK POLITIHUNDEFORENING

!
OMRÅDE 6 – OMRÅDELEDEREN

!
Referat fra områdebestyrelsesmødet onsdag den 17. september 2014 kl. 1900 i Tåstrup
Kulturcenter
Fremmødte:
Bestyrelsen:
Områdeleder

Eva Pedersen

Skovbo

Kasserer

Anette Fejsø

Birkerød

Områderepræsentant

Lone Pridal

Skovbo

Suppleant og referent

Arne Aabech

Taastrup

!
Skovbo:

Sten, Peter og Bjørn

Birkerød:

Hanne, Lars og Karin

Frederiksværk:

Torben J., Torben og Karin

Helsingør:

Kurt og Erling

København:

Michael, Julie og Klaus

Taastrup:

Camilla, Lars Bo og John

Roskilde:

Ingen

Eva bød velkommen til de tilstedeværende.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referat fra seneste møde rundsendt inden mødet og der var ingen bemærkninger til referatet.
Referatet godkendt.

!
2. Tilføjelser/ændringer til dagsorden.
Ingen ændringer til dagsorden

!

3. Meddelelser fra Områdelederen.
Eva oplyste, at hun er ny i jobbet som områdeleder. Derfor bruger hun meget tid på at komme
ind sagerne, senest med at udfinde dommere og figuranter til udtagelseskonkurrencerne. Eva
erindrede om, at det rettelig var de lokale afdelingers job.
Der var ros til afdelingerne for rettidige tilmeldinger til DM-udtagelserne. Eva huskede på, at
tilmeldinger skal fremsendes i Word, som tidligere beskrevet af Keld på områdehjemmesiden.
Tjek op på hjemmesidens forside – der er en boks med overskriften: ” VED TILMELDINGER”
Lokalafdelingerne skal huske at læse referaterne fra områdemøderne og straks reagere, hvis de
ikke er enige.
Til kriminaludtagelsen i Taastrup blev der anvendt patruljedommere, idet der ikke var nok
tilmeldte dommere i ”alle klasser”. Det vil der være fokus på efterfølgende.
Eva foreslog, at området stiller forslag til dommer- og programudvalget om, at vi fremover skal
have kriminal- og vinderudtagelserne skilt ad til 2 separate dage, hvilket der var bred opbakning
til.
Eva supplerede med, at der er 3 dommere i området, der er indstillet til dommeruddannelsen
mhp. oprykning til alle klasser.

!
4. Forslag fra afdelingsbestyrelserne.
Ingen forslag fra afdelingsbestyrelserne.

!
5. Udtagelseskonkurrencerne 2014
Anette har udsendt erindring om fremgangsmåden vedr. hovedlister og startpenge. Anette
supplerede med, at det var skuffende, at kun en afdeling har fremsendt hovedlisten til hende
efter konkurrencen. Betalinger til startpenge fremsendt rettidigt.
Udtagelser i området:
Sektion 1

Sektion 2

Patruljeklassen

3

3

Kriminalklassen

1

4

Vinderklassen

0

4

!
Der er i øvrigt udtaget 7 dommere, 5 figuranter, herunder en 11-figurant.
Området udpegede:
•

Martin Aaskilde – Frederiksværk

•

Mette Lindegaard – Frederiksværk (Sek. 1)

•

John Nielsen – Taastrup

•

Erik Goth-Eriksen – Skovbo

Sten foreslog, at der bør udfærdiges nogle kriterier for, hvordan dommere og figuranter
udvælges fra områdets side, for at undgå at nogle bliver forbigået og for at områdelederne ikke
stilles i dårligt lys mht. deres valg.
Det blev besluttet, at de lokale afdelingsbestyrelser inden områdebestyrelsesmødet i februar
skal diskutere og fremsende forslag til, hvilke og om, der skal være kriterier for at blive udtaget
som dommer og figurant til DM. Endelig beslutning tages på næste områdebestyrelsesmøde i
februar.
Eva supplerede med, at tidsfristerne for indgivelse af de 4 dommere og figuranter, som
områdelederne skal udtage til DM er uhensigtsmæssige, da man risikerer at udpege dommere og
figuranter, der efterfølgende viser sig at have kvalificeret sig til DM som hundefører som følge af
deres resultat som HF.
Eva formulerer/stiller forslag.

!
6. DM 2014, herunder indkøb af præmier.
Eva indkøber en præmie til hver klasse og leverer til DM som tidligere år.

!
7. Kåringer 2014
Carl Hulgaard har meddelt områdelederen, at der i år til dato (17. september 2014) er
fremstillet 9 hunde til kåring, heraf blev 5 hunde kåret, mens 4 ikke bestod.
Der forventes fremstillet nogle hunde til kåring inden U2 den 2. november 2014.

!
8. Kursusvirksomhed i området.
Michael Wulff er trådt ud som områdeinstruktør.
Klaus Buddig, Preben Sahl og Eva Pedersen er fortsat områdeinstruktører. Klaus Buddig har
overtaget koordinatorrollen med Preben som hjælper. Eva hjælper i fornødent omfang.
Klaus Buddig orienterede herefter om ”Grundkursus for instruktører”, der nu ligger klart. Kurset
henvender sig til alle, der enten er eller har ønske om at blive instruktør. Principielt er alle
velkomne. Kurset går over 4 dage, hvor der både vil være praktisk og teoretisk undervisning.
Selve kursusindholdet ligger på områdets hjemmeside.
Kurset er lagt på flg. Datoer:
Del I

23. november 2014

Del II

9. december 2014

Del III

18. januar 2015

Del IV

dato ej fastlagt

De lokale afdelingsbestyrelser skal fremsende en tilmeldingsliste til Eva senest den 9.
november 2014 med samtlige interesserede, der opstilles i en prioriteret rækkefølge.
Vedr. 11-figurant uddannelse er det fortsat Fuzzy, der står som instruktør. Taastrup oplyste, at
Fuzzy har travlt, men tager fat i ham og beder ham kontakte Eva.
Lokalafdelingerne skal opdatere 11-figurant listerne, således at en figurant, der ikke kan/ønsker
at løbe øv-11 ikke står som godkendt længere.
Vedr. figurantuddannelse til øv. 7-8-9 og 10 er det lokalafdelingernes egne figurantuddannere,
der forestår uddannelsen af figuranter. Jan Lindegaard uddanner afdelingernes
figurantuddannere. I tvivlstilfælde kan Jan kontaktes for råd og vejledning.

!
9. Dommermøde 2015
Næste dommermøde afholdes søndag den 1. februar 2015 kl. 9 – 15. Birkerød er arrangør af
mødet og mødet afholdes i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

!
10.Afvikling af områdemesterskabet m. semifinaler 2015
Torben J. indledte dette punkt med at oplyse, at tilmeldingerne til konkurrencerne haltede
kraftigt i år, og der appelleres til, at tidsfristerne overholdes.
Alle enige om at tidsfristerne SKAL overholdes. Det blev besluttet, at der fremover er 3 ugers
tilmeldingsfrist ligesom til officielle konkurrencer. OBS. OBS. Husk at få dette videregivet i
afdelingerne.
Konkurrencereglerne blev diskuteret og det blev besluttet, at lokalafdelingsbestyrelserne skal
have diskuteret reglerne igennem og komme med eventuelle ændringsforslag til
områdebestyrelsesmødet i februar, hvorefter der tages beslutning om reglerne skal ændres.
Afviklingen af områdemesterskab 2015 blev aftalt således:
Dato

Arrangør

Del 1

8. marts 2015

Frederiksværk

Del 2

22. marts 2015

Taastrup

Finale

12. april 2015

Frederiksværk

!
11.Oprykningskonkurrencerne 2015

Patruljeoprykning:
Dato

Arrangør

Tilrettelægger

26. april 2015

Skovbo

Tilgår

Dato

Arrangør

Tilrettelægger

25. april 2015

Helsingør

Kurt Verup

!
Kriminaloprykning:

!
Forventet deltagerantal til patrulje- og kriminaloprykningerne i 2015:
Patruljeoprykning

Kriminaloprykning

Helsingør

3

1

Frederiksværk

2

1–2

2–5

2–3

6

2

0–1

0

Birkerød

1

0

Roskilde

0

0

14 – 18

6-8

Taastrup
Skovbo
København

I alt

!
12.Overdommere oprykningskonkurrencerne i område 5.
Bjørn Højer

Skovbo

Kriminalklassen

John Nielsen

Taastrup

Kriminalklassen

Jan Lindegaard

Frederiksværk

Patruljeklassen

Lars Rishøj

Birkerød

Patruljeklassen

!
!
13.U-1 2015
Dato

29. marts 2015 (Palmesøndag)

Arrangør

Birkerød og København

Tilrettelægger

Lars Rishøj

Overdommer

Camilla Byskov Andersen, Taastrup

!
14.Ordinært områdemøde
Næste ordinære områdemøde sat til
Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1900.
Sted: Tilgår

!
!
!
15.Dato for næste områdebestyrelsesmøde.
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 1900
Sted: Tilgår.

!
Mødet herefter afsluttet i god ro og orden.

!
Arne Aabech
Referent

!
!

