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Gaver og jubilæumsnål:
Der gives gaver for op til 400 kr. til jubilæer og lign. udenfor klubben. Aktive medlemmer tildeles
jubilæumsnål v. 25/40/50 års medlemskab.
Startpenge:
Hundeførere betaler selv startpenge til alle konkurrencer, undtagen til holdmesterskabet.
Tilmelding til konkurrencer er bindende. Det betyder når man er tilmeldt ved sidste tilmeldingsfrist,
betales startpengene selvom man ikke deltager i konkurrencen.
DM:
Foreningen yder lommepenge, svarende til 100 kr/døgn. Kørepenge
udbetales med 1 kr./km i færrest mulige biler, samt brobizz. Afregning skal foretages senest 14 dage
efter hjemkomst. Ydes der betaling andre steder fra, bortfalder betaling fra klubben.
Udtagelse af hundeførere til områdemesterskab, holdmesterskab, sjællandsmesterskab m.v.
Bestyrelsen bestemmer, hvem der skal udtages i disse foreningskonkurrencer som hundeførere ud fra
sammenligneligt konkurrencemateriale.
Klubmesterskab:
Kun aktive medlemmer kan deltage som hundeførere i klubmesterskab. Man skal så vidt muligt deltage
som hjælper den dag man ikke stiller med hund.
Medlemmer, der har en hund i kåringsklassen, som har vist sig ikke at kunne kåres som følge af at der ikke er
stambog på hunden eller hunden har en øvelse den ikke kan bestå i, og som tidligere er blevet klubmester i
kåringsklassen, kan stille i unghundeklassen til klubmesterskabet og (efter udtagelse af bestyrelsen) til
Holdmesterskabet.
Klubmestertitlen i unghundeklassen tildeles den hund der får flest point, uanset om hunden er i kårings- eller
unghundeklassen.
Forslaget motiveres ved at der træner flere hunde i foreningen som ikke kan kåres, da de ikke er
stambogsførte, ligesom der er hunde som har vist sig at have store problemer med enkelte øvelser, hvorfor de
ikke kan bestå kåringskravet.
For at motivere disse personer til fortsat at træne hund i foreningen, og på anden vis bidrage til løsning af
opgaver i foreningen, findes det relevant at give dem et mål med træningen.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at slå Patrulje- Kriminal- og Vinderklassen sammen, afhængig af det aktuelle
antal hunde. Dog skal der findes en klubmester i hver klasse. I tilfælde af at klasserne slås sammen, uddeles
der fælles pokaler på dagen efter antal samlede deltagere i alle 3 klasser. Der uddeles klubmesterpokaler i
alle klasser på dagen.
Sommer Cup er en lydighedkonkurrence for ALLE, med og uden stambog, på tværs af alle klasser.
Konkurrencen afholdes hver sommer:
Der konkurreres i 6 øvelser:
1. Lineføring
2. Fri ved fod
3. Apportering (efter klasse)

4. Spring (fuld højde)
5. Halsgivning
6. Afdækning (tid efter klasse)
Der dømmes efter konkurrence-reglementet. I hver øvelse kan der opnås 10 point og 10/10. Der kan benyttes
1 uddannet dommer og 1 ikke uddannet – i alt 2 dommere.
Der konkurreres 3 gange i løbet af sommeren. Den der har flest point, er vinder. I tilfælde af point-lighed
gælder de samlede point på dommersedlerne. Er der også pointlighed her, vinder den der har samlet flest
point i fri ved fod.
Hvis ikke HUFØ kan komme alle 3 gange kan man sagtens deltage alligevel. Så får man 1 point den dag man
ikke kommer.
Point i Sommer Cup som følger, er der flere hunde, er der flere point at kæmpe om:
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Pris:
Alle 3 konkurrencer i alt kr. 150,00, der betales 1. konkurrencedag.
1 konkurrence ad gangen kr. 60,00, der betales den dag man deltager.
Der uddeles præmier efter retningslinjer for samarbejdskonkurrencer.
Tilmeldingsgebyr dækker fælles traktement for alle deltagere og hjælpere, drikkevarer til hjælpere samt
præmier.
Der trækkes lod om startrækkefølgen blandt alle hundeførerne om morgenen. Har en hundefører en gyldig
grund til at foretrække et givent ca. tidspunkt (arbejde mm.) vil det blive imødekommet.
Der bliver ikke lavet en tidsplan. HUFØ holder sig orienteret og holder sig til.
Der er lavet specielle dommersedler til Sommer Cup, der skal printes ud.
Der er lavet specielt resultatskema til at udfylde på PC.
Der er lavet specielt pointskema til at udfylde på PC eller manuelt.

Retningslinier for indberetning af konkurrenceresultater:
Ved alle konkurrencer, er det den der bliver bedst placeret fra Østsjælland, der er ansvarlig for at
resultaterne bliver sendt til den der står for hjemmesiden. Det betyder, at man godt kan lave en aftale
med en anden, der sender, men den bedst placerede er stadig ansvarlig.
Det er nemmest at læse, hvis resultatskemaet scannes ind og sendes som en PDF fil. Billeder af
resultatskemaer på smartphones bliver nemt underbelyst, og så er de vanskelige at læse.
Hvis I tager billeder af resultatskemaet, så tjek lige at det kan læses.
I må også meget gerne sende billeder fra dagen og især de placerede.
Resultater og billeder sendes som mail og ikke som MMS.
Klubfest:
Festudvalg er et fast punkt på generalforsamlingens dagsorden. Her vælges festudvalg for et år,
bestående af 2-3 personer. Festudvalget planlægger klubfester og julehygge, såfremt der er stemning for
dette.
Vandrepokaler:
Uddeles ved den årlige klubfest. Vandrepokaler afleveres igen nypudsede sidst på året, for gravering.
Vin til lodsejerne/skytter m.m.:
Hvert år til jul, uddeles vin til diverse lodsejere/skytter, der udlåner arealer m.m. til foreningen.
Bestyrelsen tager stilling til, hvem der skal modtage vin, og hvor mange flasker der skal uddeles.
Medlemsmøder:
Bestyrelsen bestræber sig på at afholde to medlemsmøder om året, hvor mødet afholdes efter en på
forhånd fastsat dagsorden.
Område 5:
Østsjællands politihundeforening er medlem af Dansk Politihundeforening område 5.
Fremvisning af ansvarsforsikring:
Hvert år, helst til generalforsamlingen eller senest 1. februar, skal alle medlemmer fremvise gyldig udvidet
hundeansvarsforsikring til holdrepræsentanten.
Lån af klubhus:
Medlemmer kan låne klubhuset mod at betale et ekstra rengøringstillæg på kr. 300, som afregnes senest 14
dage efter arrangementets afholdelse.
Parallelmedlemssskab:
Parallelmedlemmer kan ikke deltage i konkurrencer afholdt i PH Østsjælland og har ej stemmeret.
Parallelmedlemmer har samme rettigheder som aktive medlemmer, men forventes ikke at deltage i klubbens
arrangementer. Kontingent er 1½ gang aktivt kontingent.
Lydighedskursus:
Foreningen bestræber sig på at afholde lydighedskursus 2-3 gange årligt.
Der er en drejebog, for at garantere at alt er klart til indskrivning. Det er bestyrelsen og den
lydighedsansvarlige, der står for planlægning af lydighedskurser.

Kontingent for begyndere efter lydighed:
Der skal indbetales 50 kr. for hver måned, indtil indmeldelse i hovedforeningen (typisk årsskiftet). Er en
hundefører kommet ind i foreningen udenom lydighedskursus, betales 65 kr. for hver måned, indtil
indmeldelse til hovedforeningen (typisk årsskiftet). Bestyrelsen står for denne indkrævning.
Husstandskontingent (kontingent x 1,6):
2 personer på samme adresse, 1 person udover hundeføreren, har mulighed for at betale
husstandskontingent. Derved kan begge personer være hjælper til konkurrencer, figurant eller
lydighedsinstruktør. Begge personer oprettes som aktive medlemmer.
Regelsæt for begyndere:
Senest 3 uger efter kursusafslutning, skal der afholdes en test for hunde/førere, som lydighedsinstruktøren
vurderer kunne findes egnet til at fortsætte arbejdet i Dansk Politihundeforening. 2 udpeget af bestyrelsen skal
foretage denne test - som skal indeholde skoledressur - halsgivning - skud og bidearbejde (sæk).
Efter 3 måneder afholdes en ny test for at vurdere de nye hundes/føreres fremgang og egnethed til at
fortsætte i foreningen. Hvis hund/fører ikke har opnået fremgang eller udviser egnethed, har bestyrelsen ret til
at opsige samarbejdet efter afholdt prøve.
Regelsæt for fortsættere:
Når en hund/fører har trænet hele kåringsprogrammet, bør de medtages ved førstkommende
kåringskonkurrence eller standpunktsprøve. En hund kan indstilles til kåring, når der ved en
kåringskonkurrence/test og en efterfølgende prøvekåring har opnået gældende point. Ved en prøvekåring
forstås, at de samme to dommere bedømmer alle øvelser.
Efter behov kan der afholdes kåringskonkurrence/test med mulighed for standpunktsprøve.
Kåringskonkurrencer: Afholdes min. 2 gange årligt, efter gældende regler for samarbejdskonkurrencer, i
fuldt program. Der kan inviteres naboklubber. Klubmesterskabet tæller, i det regnskab, ikke for en
kåringskonkurrence.
Kåringstest: I forbindelse med test med henblik på prøvekåring. Intet startgebyr, ingen pokaler. Fuldt
program med godkendte dommere.
Standpunktsprøve: ½ gældende startgebyr, ingen pokaler. Kan dømmes af erfarne hundeførere. Øv. 17 udføres efter programmet med valgfri højde på spring. Øv. 8 kan udføres med reduceret længde og
bredde på runderingsbanen. Øv. 9-10 kan udføres med reduceret længde på banen. Bedømmelse af øv.
8-10 er Bestået/Ikke bestået.
Fordeling af bestyrelseshonorar/honorar for poster: Formand og kasserer får hver kr. 800 årligt.Webmaster og
lydighedskoordinator får hver kr. 600 årligt. Dette gælder også hvis disse 2 poster måtte varetages af medlemmer
udenfor bestyrelsen.

Bestilling af tøj med klubbens logo: Der bestilles direkte hos Lotte Hansen fra HH Tryk og Folie.
E-mail: info@hhtrykogfolie.dk
HH tryk og folie
v/Erik Hashøj Hansen
Hasehøjvej 3
Kyse
4700 Næstved
Tlf.: 28 77 10 43 (bedst efter 14)
Web: hhtrykogfolie.dk
Betaling direkte til HH Tryk og Folie via tilsendt faktura.
Der kan bestilles ved at bruge bestillingslisten, der ligger på hjemmesiden under Kommende arrangementer,
eller ved at sende en mail hvor bestillingen fremgår.

