Instruktører
I Tønder PH har vi følgende Instruktører
Seniorinstruktør-Connie Birk

Spor,felt,næsearbejde

Seniorinstruktør-Kim Birk

Bide,byttedrift

Instruktør-Lennart Dahl

Spor,rundering,næsearbejde

Hjælpeinstruktør-Erwin Holt

Modtagelse af nye hunde og hundefører
Lennart Dahl
Tlf. 29 49 50 20
nstfmd@ph-toender.dk

Velkommen til
Tønder Politihundeforening
I Tønder Politihundeforening trænes hundene udfra de mål som gør
at det er muligt at få kåret sin hund med de samme krav som stilles
til en Politihund.
Når en hund er kåret, kan den deltage i lokale, regionale og
nationale konkurrencer i Dansk Politihundeforening.

Noter:
I Tønder Politihundeforening trænes der hele året rundt, nogle
gange som selvstændig træning, nogle gange som holdtræning med
instruktør.
I denne folder finder du mere information om vores program.
Bygaden 41, Døstrup
6780 Skærbæk
www.ph-toender.dk

Træningsplan

Tanker og forventninger

Øvelserne er bygget på hundens alder og fremskridt
·

Programpunkt: Kontaktøvelse (leg,kontakt,tillid)

8-20 uger

Programpukt: Spor (instruktion i spor & teori)

8-

uger

Programpunkt: Lydighed

20-

uger

Programpunkt: Rundering (hvordan hunden finder personer og
ting i et anvist område)
Programpunkt: Apportering

20-

uger

Programpunkt: Bidetræning

·

·

Hvad forventer du af os?
Hvad kan du forvente af din hund?
Skal din hund være en ny Danmarksmester?
Skal din hund kun kunne adlyde og have det sjovt?
Hvad forventer vi af dig?
At du er en god kammerat
At du aktiv i træning af din og andres hunde
At du kommer så meget som muligt til træning

Husk at spørge om hjælp

Programpunkt: Klargøring til kåring (hunden skal være 1 år)

Træningsdage
Sommertrænig
Mandag 17.00-19.00
Torsdag 19.00-21.00
Søndag
12.00-14.00

Skov eller andet i området
Skov eller andet i området
Ved klubhuset

Vintertræning
Mandag 17.00-19.00
Torsdag 19.00-21.00
Søndag
10.00-13.00

Ved klubhuset
Ved klubhuset
Skov eller andet i området

Kåringsprogram
Her er et overblik over det fulde program, men bliv ikke skræmt
over rejsen, den bliver sjov og fuld af oplevelser.
Kåringen er en brugshundeprøve,
1. Øvelse: Lineføring
der sigter frem mod deltagelse i
2. Øvelse: Fri ved fod
foreningens konkurrenceprogram.
3. Øvelse: Apport
Kåringen er både udførelsesmæssigt 4. Øvelse: Spring
og bedømmelsesmæssig inden for
5. Øvelse: Halsgivning
rammerne af
6. Øvelse: Afdækning
godkendelsesprogrammet for
7. Øvelse: Sporsøgning
politiets patruljehunde.
8. Øvelse: Rundering
Bedømmelsen af øvelserne skal
9. Øvelse: Stop stokligeledes, med de undtagelser der er
bevæbnet person
nævnt i kåringsprogrammet, være
10. Øvelse: Stop af pistolsom i konkurrenceprogrammet.
bevæbnet person

