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Fakta om Dansk Politihundeforening.
Dansk Politihundeforening er stiftet i 1909. Foreningen er inddelt i 7 områder med ialt 51 lokalforeninger. Medlemmerne er opdelt i Sektion I
(Tjenestehunde) og sektion II (Civile hunde).
Københavnsafdelingen dækker området for København og omegn og
blev stiftet den 30. oktober 1911. Som medlem modtager man det landsdækkende blad ”Politihunden” og vores lokale afdelingsblad ”Gi Hals”.

Dansk Politihundeforening
København afd.

Træning i Københavns afd. af Dansk Politihundeforening

Træningshold:

...er baseret på opbygning af et positivt samarbejde mellem hundefører og
hund. Vi lægger stor vægt på at indlæringen foregår ved hjælp af positiv
forstærkning. Vores mål er at såvel hund som hundefører, arbejder af lyst og
med glæde. Vores træningsmiljø består af vores træningsbane, samt diverse
steder i naturen og fremmede bygninger.
Vi hjælper selvfølgelig hinanden med de udfordringer den enkelte måtte have
i træningen og vi yder ekstra støtte og hjælp til de hundeførere, der står foran
en kåring, oprykning eller konkurrence.

Vores hvalpe– og træningshold er åbent for alle og der kræves ikke aktivt
medlemskab af Dansk Politihundeforening. Vi tilstræber at der altid er mindst
2 trænere på hvert hold, så den enkelte hundefører og hund fra tid til anden
kan få individuel opmærksomhed med specifikke udfordringer.
For alle hold gælder det at vi forventer at hundeførerne dagligt arbejder videre med træningen hjemme.

Vi lægger desuden stor vægt på det sociale element, så vi også kan have nogle
hyggelige stunder sammen, når vi ikke lige træner hund.

Øvelserne i kåringsprogrammet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lineføring. Hundeføreren dirigeres rundt med sving, vendinger m.m.
Fri ved fod. Øvelse 1 gentages, dog uden line.
Apportering. Rund træstok kastes ca. 10 meter ud.
Halsgivning. På kommando afgiver hunden mindst 10 glam.
Spring. Hunden skal på kommando forcere et 150 cm højt plankeværk.
Afdækning. Hunden afdækkes og fører går i skjul i 2 min.
Spor. Fremmed spor på 300 meter og en genstand, der starter et sted
mellem 2 pinde der står med 20 meters afstand.
8. Rondering. Hunden skal dirigeres til at afsøge et område på ca. 75x250
meter. Figurant skal lokaliseres og bevogtes indtil fører kan visitere og
returnere med figurant.
9. Stop af stokbevæbnet figurant. Ærmeklædt figurant skal anråbes,
standses, afbevæbnes, visiteres og føres tilbage til dommer.
10. Stop af pistolbevæbnet figurant. Ærmeklædt figurant skal anråbes,
standes af hunden, afbevæbnes , visiteres og føres tilbage til dommer.
Figuranten afgiver skud efter anråb.
Ved bedømmelse af øvelserne gives point efter hvor korrekt øvelserne udføres,
samt appel-point for forståelse , samarbejde mellem hund og fører og intensitet
i udførelsen.

Hvalpehold
Hvalpe der ikke er blevet 6 måneder ved holdets start, kan optages på vores
hvalpehold. En træningssæson strækker sig over ca. 3 måneder med holdstart
i februar og august måned. Der er mulighed for løbende tilmelding.
Deltagerbyr betales senest ved start.
Lydighedshold
Holdets program strækker sig over ca. 8 uger og henvender sig til hundeførere
med hunde der enten er oprykker fra vores hvalpehold, eller kommer udefra
og hvor hunden er mindst 9 måneder gammel. Træningen tager
udgangspunkt i kåringsprogramets lydighedsøvelser.
Deltagerbyr betales senest ved holdstart
Kåringsbegynderhold
Deltagelse på holdet kræver aktivt medlemskab af Dansk Politihundeforening
og en kåringsegnet DKK stambogsført hund.
På begynderholdet forbereder vi hund og hundefører til optagelse på kåringsholdet. Træningen giver hund og hundefører de grundlæggende kompetencer
for at kunne optages på kåringsholdet. Afsluttes med en egnethedsprøve.
Lettere brugerbetaling må påregnes.
Kåringshold
Kåringsholdet er for de hunde og hundeførere, der har de grundlæggende
kompetencer på plads og målrettet træner hen mod en kåring.
Deltagelse på vores kåringshold kræver aktivt medlemskab af Dansk Politihundeforening og en stambogsført hund, der har bestået begynderholdets egnethedsprøve. Nye medlemmers hunde med en IPO prøve, kan starte direkte på
kåringsholdet ved at tage begynderholdets egnethedsprøven.
Lettere brugerbetaling må påregnes.

