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Forslag til revidering af konkurrenceprogram 
 i Dansk Politihundeforening 

Et udvalg bestående af formændene for arbejdsudvalgene v. Jan Verner 
Larsen og Jan Lindgaard samt Dommer- og programudvalget v. Sten 
Holst-Christensen, Carsten Steen Hansen og Axel Ahm har arbejdet med 
forslag til evt. revidering og opdatering af konkurrenceprogrammet i 
Dansk Politihundeforening. 

Forslaget tænkes fremlagt mundtligt med de vigtigste ændringer for 
Repræsentantskabet ved den ordinære generalforsamling i Dansk 
Politihundeforening d. 12. juni 2021. 

Efterfølgende tænkes forslaget sendt i høring hos respektive Områdeledere 
med henblik på input forud for endelig udfærdigelse af programtekst og 
godkendelse ved efterfølgende Repræsentantskabsmøde. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Fri ved fod. 
Bibeholdes og bedømmes i sin nuværende form. 

Apportering. 
Enighed om at bibeholde og bedømme i sin nuværende form, med vægt på 
at der udelukkende anvendes genstande, som er egnet til apportering. 

Halsgivning. 
Bibeholdes og bedømmes i sin nuværende form. 
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Spring. 
Bibeholdes og bedømmes i sin nuværende form. 
Opnåelige point foreslås nedsat til 5 point, således at de resterende 5 point 
overføres til ny øvelse ”Afståelse af stop”. 
Hvis en hund på grund af alder eller uheld ikke kan springe, bliver denne 
øvelse heller ikke så afgørende for konkurrencen som helhed – derved 
tilgodeses ældre hunde som har svært ved denne kraftpræstation, men 
fortsat har gode evner i det øvrige program. 
 
Afdækning. 
Bibeholdes og bedømmes i sin nuværende form. 
 
Cykeløvelse. 
Bibeholdes og bedømmes i sin nuværende form. Enighed om at det 
indføjes at vendingen skal udføres på max. 5 meter. 
 
Gerningssted. 
Overvejende enighed om at bibeholde øvelsen i nuværende form, men at 
der lægges mere vægt på effektiviteten af arbejdet i bedømmelsen. 
Enighed om at tilstræbe korrekt påvisning, men en snude på eller vender 
genstanden i munden bør ikke medføre fradrag. 
Såfremt en hund apporterer en genstand, og bringer den helt eller delvist 
ind til føreren, foretages et fradrag på 1 point pr. genstand. 
Beskadigelse af genstande bør fortsat koste 0,5 point for hver genstand der 
beskadiges. 
 
Spor. 
Programmet giver i sin nuværende form stor alsidighed, som sjældent 
udnyttes. Enighed om at spor i Unghundeklassen passende kunne 
indeholde 2 bløde buer eller 45 graders knæk, for at afpasse 
sværhedsgraden mellem kåringen og patruljeklassen. 
Bred enighed om at hundens arbejde omkring genstandene er svær at 
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bedømme da dommerne har begrænset udsyn på grund af hund og fører.  
Der lægges i denne øvelse derfor ikke vægt på hundens behandling af 
genstandene, bortset fra beskadigelse som fortsat bør koste 0,5 point for 
hver genstand der beskadiges. 
Enighed om at sporsøg er et samarbejde mellem hund og fører, hvorfor 
genstande har samme værdi uanset om de findes af hund eller hundefører. 
Flere foreslår at opsøget KAN være mere end 25 meter (evt. op til 100 
meter) i Kriminal/Vinderklassen, men det vil selvfølgelig ikke altid kunne 
lade sig gøre, såfremt mange hunde skal stille op i samme konkurrence på 
grund af arealkravet – bør dog være en mulighed i programmet. 
 
Enighed om det fornuftige ved omspor – hvor føreren er blæst af ved en 
ikke selvforskyldt årsag – kun foretages omspor for det manglende spor. 
Opstart på omsporet anvises og skal ikke opsøges. 
Således bedømmes og bevares den del af sporet som har fundet sted inden 
afblæsningen. 
Det vil være mere fair overfor hundeføreren og omspor vil være 
tidsmæssigt hurtigere og lettere at afvikle end nu. 
For nuværende kan en hundefører gå et rimeligt godt spor uden fradrag, 
hvorefter en uforskyldt fejl medfører et omspor, hvor hundeføreren er mere 
uheldig og får et langt dårligere resultat end ved det første spor. 
 
Rundering. 
Bibeholdes nogenlunde som i sin nuværende form og bedømmes som nu. 
Enighed om at eftersøgning også bør kunne forekomme i Kriminalklassen. 
Ved fund af sidegenstande er der ikke krav om behandlingen af disse, dog 
fortsat fradrag på 0,5 point, hvis de er beskadiget. 
 
Øv. 10 stop. 
Bred enighed om at denne øvelse oftest afvikles alt for nemt og ikke 
tillægges den værdi som den bør have som selvstændig øvelse. 
Programmet åbner rig mulighed for dette. 
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Bør være en passende sværhedsgrad for hunden, men særligt under hensyn 
til aldersfordelingen i Politihundeforeningen bør det ikke være 
hundeføreren som skal forcere store stigninger eller forhindringer. 
Præcisering af at såfremt hunden bider figuranten efter at den har sluppet, 
betragtes det som efterbid og takseres som sådan. 
 
Øvelse 11 – frygtløshed for slag 
Bred enighed om at bibeholde og bedømme øvelsen i sin nuværende form, 
idet øvelsen gennem tiden er tilrettet flere gange, hvilke ofte har medført 
vanskeligheder for hundeførere, dommere og figuranter. 
 
Afståelse af stop – i forlængelse af og indgå i øvelse 11. 
Bred enighed om at det vil være i tidens trend at det tydeligt fremgår at 
hunden ikke bider figuranten, såfremt denne er passiv (runderingsbilledet). 
Figuranten skal løbe som ved øvelse 11 (dog kun medløb), men være 
ubevæbnet og standse op når hunden er ca. 50 meter fra denne delvist med 
front og ærmet vendt mod hunden og armene sænket i passiv stilling. 
Denne del af øvelsen skal foregå i direkte forlængelse af øvelse 11, hvor 
driftsniveauet er højt. 
Får hunden ikke point i øvelse 11 (evt. manglende slip) fortsættes 
umiddelbart til afståelse af stop. 
Såfremt hunden støder under afståelsen bør der ske fradrag af 0,5 
point/gang, i lighed med øvelse 11. 
Såfremt hunden bider figuranten under afståelsen gives der ikke point for 
øvelsen. 
Øvelsen afvikles på samme standplads og med samme figurant og 
dommerpar, hvorfor der skal påregnes ca. 5 min. ekstra konkurrencetid. 
Det foreslås at tildele denne øvelse 5 point, med udgangspunkt i at 
springøvelsen foreslås nedsat fra 10 til 5 point. 
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Generelt. 
Hvis der lægges op til at følge de anviste forslag/justeringer vil 
programmet blive mere i tidens ånd, der vil komme mere balance i 
sværhedsgraden klasserne imellem og det vil samlet afspejle at 
sværhedsgraden i hundearbejdet er blevet styrket. 
 
For ældre hunde, der lejlighedsvis har problemer med springet, bliver 
denne øvelse knap så dyr at miste. 
 
Der ses forskel i behandlingen af genstande på gerningssted og spor, 
hvilket fortrinsvis er begrundet i dommernes mulighed for på tæt hold at 
bedømme behandlingen.  
Det skal også anføres at essensen af gerningsstedssøg er fund af genstande, 
hvorimod det på spor er selve sporsøget der er hovedopgaven. 
Det er opfattelsen at stramningen på gerningssted over tid vil medføre at 
langt den overvejende del vil tillære en mere skånsom behandling af 
genstande på henholdsvis gerningssted, spor og sidegenstande på 
rundering. 
 
Ved vægtningen af pointgivningen i øvelse 11 kontra afståelse af stop, 
sikres at det fortsat er den driftstærke, modige og lydige hund, der har de 
bedste muligheder, således at mindre stærke hunde ikke favoriseres.  
 
Der lægges op til at bibeholde de nuværende 180 og 230 point som max, 
således at hele og halve oprykninger tildeles som tidligere. 
 
 

På udvalgets vegne 
 

Axel Ahm 
Formand 

Dommer- og programudvalget 




