REFERAT OMRÅDE-/FORMANDSMØDE OMRÅDE 4/FYNSSAMMENSLUTNINGEN 24.
NOVEMBER 2020.
I mødet deltog: formændene fra de 6 foreningen, kasserer Poul Vinther, Områdeleder
sektion 1, Niels Hansen, og områdelederen sektion 2, Flemming Pedersen. Afbud fra
Helge Bachmann.
Afbud til Områderepræsentant og Områderedaktør, da forsamlingsforbuddet ellers ville
blive overtrådt.
Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet godkendt.
Punkt 2: Generel orientering fra Områdelederen.
Siden sidste møde:
Generalforsamling i Området, hvor der var genvalg over hele linjen.
Repræsentantskabsmøde:
Her var genvalg over hele linjen.
Der var en drøftelse af den ændring af figurantuddannelsen, som er vedtaget af HB. Den
praktiske del af øvelse 11 tages ud af figurantuddannelsen. Der skal hvert år afholdes
øvelse 11 figurantsamling, hvor figuranter trænes og mønstres. Øv. 11 Fig. til officielle
konkurrencer samt fig. til øv. 9+10 til kåring skal være mønstret inden for de sidste 2 år.
Gældende fra samling i 2021.
Positivlisten over hvilke hunderacer, der kan kåres, blev ændret til at hunde, der skal være
mindst 12 måneder og have bestået prøvekåring, kan fremstilles til kåring. Hundeføreren
skal have været medlem af Politihundeforeningen i mindst 6 måneder.
Formandsmøde i maj aflyst p.g.a. Coronaforbud mod møder.
Konkurrencer:
På grund af Corona var træning og konkurrencer ikke tilladt i foråret.
Fynsmesterskab og Oprykningskonkurrencerne blev derfor aflyst.
Unghundekonkurrence 1/2020 blev afholdt i Nyborg i Juni. Her var 5 deltagere. 3 rykkede
på dagen op i Patruljeklassen.
Til Udtagelseskonkurrencen i Patruljeklassen stillede 4 hunde. 3 hunde kvalificerede sig til
deltagelse i DM. 2 fik en hel oprykning til Kriminalklassen, 1 fik en halv oprykning.
Til Udtagelseskonkurrence i Kriminalklasssen stillede 2 hunde. 1 hund kvalificerede sig til
deltagelse i DM og fik 1/2 oprykning til Vinderklassen.
1 hund stillede til Udtagelseskonkurrence i Vinderklassen, men opnåede ikke deltagelse til
DM.
DM blev gennemført i Silkeborg med store begrænsninger i det sociale og uden officielle
møder på grund af Coronarestriktionerne, men konkurrencerne blev gennemført.
Klaus Malmos Nørgaard, OPH, med Dederthing Mourits kom på præmieskamlen i
Patruljeklassen med en 3.-plads. Stort tillykke til ham..
Der deltog ingen dommere eller figuranter fra Område 4 til DM.
Niels Jørn Hansen, sektion 1, OPH deltog i kriminalklassen.
Unghundekonkurrence 2/2020:

Her stillede 4 hunde. 1 fik en direkte oprykning til Patruljeklassen og 1 fik 1/2 oprykning.
Der er ikke taget initiativ til at afholde Langelandskursus 2021.
Der var en kort drøftelse af beretningen.
3: Kassereren orienterer om regnskabet:
På grund af Corona færre konkurrencer end vi plejer at afholde.
Indtægter og udgifter er på niveau med 2019. Der forventes et overskud på ca. 3.500 på
årets resultat.
Formue p.t. : 94.089 kr.
4: Konkurrenceudvalg og kåringsmand.
De konkurrencer, der har været mulighed for at holde, er afviklet på fornuftig vis og med
gode resultater. Det har med lidt hjælp været muligt at skaffe dommere og figuranter.
Der har i foråret ikke været tilladt at afholde træning og kåringer. Efter sommerferien har
der været afholdt 7 kåringsprøver, og der er kåret 6 hunde med flotte resultater.
Der er aftalt yderligere 2 kåringer i år.
5: Orientering fra Områdelederen sektion 1.
Der er en del medlemmer af PH, men kun få, der træner/konkurrerer i foreningen.
I de kommende år besættes i Odense 10 stillinger med bombehunde i Fyns Politi. Der
kommer derfor en del nye patruljehundeførere. Vi må håbe de vil komme i PH.
6: Orientering fra Områderedaktøren.
Redaktør ej inviteret til mødet.
7: Afholdelse af konkurrencer fremover:
Områdelederen startede med forklare, at hver forenings medlem af Konkurrenceudvalget
5 uger før konkurrencens afholdelse tilmelder hundeførere, dommere og figuranter til
formanden for Konkurrenceudvalget , Villy , der herefter udsender indkaldelse.
Der har gennem mange år været en turnus, hvorefter de 6 foreninger hvert 3. år på skift
afholder nogle af områdets konkurrencer.
Nogle foreninger har gode muligheder for at tilrettelægge konkurrencerne, finde
konkurrenceleder og arealer.
Andre foreninger må søge lidt hjælp udefra og Bogense PH med kun 6 medlemmer, alle
uden konkurrenceerfaring, er uden mulighed for gennemføre de 5 officielle konkurrencer,
de efter turnusplanen skal afholde i 2021.
Flemming vil derfor foreslå, at turnuslisten nedlægges og foreningerne byder ind med
afholdelse af områdets konkurrencer.
Sådan foregår det i de fleste områder i landet.
Der var en længere drøftelse af emnet og ikke enighed om at nedlægge turnuslisten.
Det blev besluttet at opretholde turnuslisten indtil videre. Til Formandsmødet i januar 2021
skal de 5 konkurrencer, Bogense skulle afholde, fordeles blandt de øvrige foreninger.

8: Eventuelt:
Frank spurgte om en forening i fremtiden kan afholde “Langelandskursus” eller lignende i
eget regi.
Det må foreningerne gerne for egen regning og risiko.
Næste Formandsmøde tirsdag den 19. Januar 2021.
Ref.
Villy Skaarup

